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ا�صتقبل امل�صاركني يف م�ؤمتر التحالف العاملي للقاحات والتح�صني
حممد بن زايد يوؤكد اهتمام الإمارات بدعم وتو�سيع 
نطاق خمتلف املبادرات الإن�سانية الإقليمية والعاملية

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س يف ق�شر �لبحر ..�مل�شاركني يف 
موؤمتر منظمة �لتحالف �لعاملي للقاحات و�لتح�شني " جايف " برئا�شة 
�لتحالف..و�لذي  جمل�س  رئي�س  �إي��وي��ال  �أوك��ون��غ��و  جن���وزي  �ل��دك��ت��ورة 
�لدويل.  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية  وز�رة  م��ع  بالتعاون  �أبوظبي  ت�شت�شيفه 
�أن يخرج  �أمله  ورحب �شموه خالل �للقاء ب�شيوف �لدولة.. معربا عن 
�ملوؤمتر بحلول مبتكرة ونتائج عملية ت�شهم يف �شرعة معاجلة �لتحديات 
�ل��دول خا�شة  " يف �لعديد من  " بر�مج حت�شني �لأطفال  �لتي تو�جه 
بتقدمي  �ملعنية  و�ملنظمات  �جلهات  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  ودفع  �لنامية 

�للقاحات و�لتح�شني لتحقيق �أهد�فها �لإن�شانية. )�لتفا�شيل �س4(

حممد بن زايد ي�سدر قرارا باإعادة ت�سكيل 
جمل�س اإدارة �سركة ق�سر الإمارات - اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �أ�شدر �شاحب 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب 
�أبوظبي قر�ر� باإعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة �شركة ق�شر �لإمار�ت - �أبوظبي 
برئا�شة معايل حممد عبد�هلل علوي �جلنيبي.   ون�س �لقر�ر على ع�شوية 
كل من �أ�شحاب �ل�شعادة و�ل�شادة �شلطان �شاحي �شلطان �حلمريي و�شي��ف 
مر�شد  و�شمرية  �لو�ش�و��شي  عبد�هلل  حممد  و�ش�الح  غب���ا�س  �أحمد  �شعيد 

�شالح حممد �لرميثي ور��شد حممد ر��شد حمم��د �لنعي�مي.
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�صهد حفل تكرمي الفائزين بجائزة رواد الت�ا�صل االجتماعي العرب

حممد بن را�سد: اأجماد ال�سعوب تبنى بالتفاوؤل والأمل 
والنظرة الإيجابية للم�ستقبل وبالتخطيط والعمل اجلاد 

•• دبي -وام:

�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�لعربي على �لتاأقلم مع  �ل�شباب  " بقدرة  " رعاه �هلل 
�لتكنولوجيا  تقدمه  ما  و��شتيعاب  �لع�شر  معطيات 
جمرد  من  ليتحولو�  متطورة،  وب��ر�م��ج  تقنيات  من 
وم�شاركني  م��وؤث��ري��ن  �إىل  �لأدو�ت  لتلك  م�شتهلكني 

يف �شنعها، مع ما يتطلبه ذلك من �شرورة تاأهيلهم 
خدمة  يف  �لتكنولوجيا  توظيف  من  متكنهم  ب�شورة 
جمتمعاتهم وحتفري �لطاقات على مزيد من �لعمل 
وت�شليط �ل�شوء على �لنماذج �مللهمة �لقادرة على دفع 

عجلة �لتنمية و�لتقدم يف جمتمعاتنا �لعربية.
�لتو��شل  ل�������رو�د  ح���دي���ث���ه  م���وج���ه���اً  ����ش���م���وه  وق������ال 
�لجتماعي: " �أجماد �ل�شعوب تبني بالتفاوؤل و�لأمل 

و�لنظرة �لإيجابية للم�شتقبل.   )�لتفا�شيل �س3(
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حممد بن ر��شد ي�شهد تكرمي �لفائزين  بجائزة رو�د �لتو��شل �لجتماعي )و�م(

بحث مع رئي�ص وزراء م�زمبيق العالقات بني البلدين وفر�ص تط�يرها 
حممد بن زايد ورئي�س النيجر يبحثان عالقات 
التعاون وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بحث 
�ل��ق��ائ��د �لأعلى  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
رئي�س  حممدو  �ي�شوفو  وفخامة  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ل�شد�قة  عالقات  �ل�شديقة..  �لنيجر  جمهورية 
وتطويرها  تنميتها  و�شبل  �لبلدين  بني  و�لتعاون 
�إىل عدد من �لق�شايا  �إ�شافة  يف خمتلف �ملجالت 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل  �خ���رى  جهة  م��ن 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
ق�شر  يف  �م�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�لبحر معايل كارلو�س �أوغ�شتينو دو ري�شايو رئي�س 
يزور  �ل��ذي  �ل�شديقة  موزمبيق  جمهورية  وزر�ء 

�لبالد حاليا.
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل مباحثاته مع رئي�س �لنيجر  )و�م(

التحالف العربي: احل�ثي�ن زرع�ا األغاما يف املمرات االإن�صانية

احلكومة ال�سرعية تتم�سك بال�سيادة على احلديدة 
الداخلية اللبنانية تعلن اإحباط هجمات اإرهابية

•• بريوت-وكاالت:

�لثنني،  �أم�����س  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
دور  ت�شتهدف  كانت  �شخمة  �إرهابية  عملية  �إح��ب��اط 
عبادة وجتمعات للمدنيني و�لقو�ت �لأمنية يف مناطق 

عدة من �لبالد.
وقال وزير �لد�خلية نهاد �مل�شنوق، �إن �شعبة �ملعلومات 
يف قوى �لأمن �لد�خلي جنحت، وعرب عملية ��شتباقية 

��شتثنائية، يف �إحباط �لهجمات �لإرهابية.
و�أو�شح �مل�شنوق يف موؤمتر �شحفي، �أن �شعبة �ملعلومات 
�لإرهابية،  �جلماعات  يف  عن�شر  "جتنيد  على  عملت 

وهو �شوري �جلن�شية مقيم يف لبنان".
وك�����ش��ف �أن�����ه، خ����الل �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل���ت���ي ����ش��ت��م��رت نحو 
�لتابع  �لعمليات  "مبركز  �ملخرب  �ت�شل  �أ�شهر،   10

للمجموعة �لإرهابية يف �إدلب"، �شمال غربي �شوريا.

وح�شب وزير �لد�خلية يف حكومة ت�شريف �لأعمال، 
فاإن قيادة �ملخرب يف �إدلب تغريت "مرتني خالل هذه 

�لفرتة بعد مقتل �ثنني من م�شوؤوليه"،
قر�ر  �تخذت  �ملعلومات  �شعبة  �أن  �إىل  �مل�شنوق  و�أ�شار 
�ملجموعة  ق���ادة  �أح���د  ��شتبه  �أن  ب��ع��د  �لعملية  وق���ف 

�لإرهابية يف �إدلب باملخرب.
�إىل  �لإرهابية تر�شل مو�د متفجرة  وكانت �ملجموعة 
لبنان خالل فرتة �لعملية، حيث كان من �ملفرت�س �أن 

�لهجمات. �شن  يف  تركيبها" ل�شتخد�مها  "�إعادة 
�أهد�ف  �لعمليات كانت تركز على  �أن  �مل�شنوق  وك�شف 
حمددة، "�أول �أماكن �لعبادة وثانيا جتمعات للطائفة 

�مل�شيحية وثالثا على �لقوى �لع�شكرية".
�لإرهابية  �جل��م��اع��ة  ت�����ش��ن  �أن  �مل��ف��رت���س  م��ن  وك����ان 
�لهجمات �لإرهابية "خالل فرتة �لنتخابات لتعطيل 

�لعملية �لنتخابية و�إحد�ث فو�شى و�إرباك".

حممد بن زايد يوجه دعوة ر�سمية ل�سيخ الأزهر 
للم�ساركة يف »املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�سانية«

•• القاهرة -وام:

وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�أحمد  �لدكتور  �لأك��رب  �لإم���ام  ف�شيلة  �إىل  ر�شمية  دع��وة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
�لإن�شانية"  لالأخوة  �لعاملي  "�ملوؤمتر  يف  للم�شاركة  �ل�شريف  �لأزه��ر  �شيخ  �لطيب 

�لذي ت�شت�شيفه �لدولة خالل �شهر فرب�ير 2019.
�آل نهيان وزير  ز�ي��د  �ل�شيخ عبد�هلل بن  �ل��ذي عقده �شمو  �للقاء  ج��اء ذل��ك خ��الل 
�لأمام  ف�شيلة  مع  بالقاهرة  �لأزه��ر  م�شيخة  مقر  يف  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 

�لأكرب �شيخ �لأزهر حيث �شلم �شموه �شيخ �لأزهر �لدعوة.
�لإ�شالمي  عاملنا  ت��و�ج��ه  �لتي  �لق�شايا  م��ن  ع��دد�  �للقاء  خ��الل  �جل��ان��ب��ان  وبحث 
و�أهمية تعزيز �جلهود من �أجل ن�شر قيم �لت�شامح و�ل�شلم و�لإعتد�ل يف ربوع �لعامل 

و�لت�شدي لدعاة �لتطرف و�لكر�هية.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان �أن دولة �لإمار�ت لديها نهج ر��شخ قائم 

على تعزيز قيم �لت�شامح و�لتعاي�س �مل�شرتك .                     )�لتفا�شيل �س4(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ألغاما  زرع��ت  �حلوثي  ميلي�شيات  �أن  �لعربي  �لتحالف  �أك��د 
يف �ملمر�ت �لإن�شانية. وقال �ملتحدث با�شم �لتحالف �لعقيد 
بديلة  �آمنة  ط��رق  �إيجاد  على  �لعمل  يتم  �إن��ه  �ملالكي،  تركي 

لإي�شال �مل�شاعد�ت �لإن�شانية.
هذ� قال وزير �خلارجية �ليمني خالد �ليماين �أم�س �لإثنني 
�شيطرة  تكون حتت  �أن  بد  ل  �ل�شاحلية  �إن مدينة �حلديدة 
م�شتعدة  �حلكومة  �أن  م�شيفاً  دولياً  بها  �ملعرتف  �حلكومة 

لقبول دور لالأمم �ملتحدة يف �لإ�شر�ف على �مليناء.
وقال �ليماين، وهو �أي�شاً رئي�س وفد �حلكومة يف حمادثات 

�حل��ك��وم��ة م�شتعدة  �إن  �ل�����ش��وي��د،  �حل��وث��ي��ني يف  م��ع  ���ش��الم 
للقبول ببقاء عائد�ت ميناء �حلديدة يف فرع �لبنك �ملركزي 

باملدينة.
وك�شفت م�شادر على �طالع باملفاو�شات �ليمنية يف �ل�شويد 
�ليمني كل ما ينتق�س  �ل�شعب  �أكد رف�س  �أن وفد �حلكومة 
من �شيادة �لدولة، وذلك يف معر�س �لرد على مبادرة �ملبعوث 
ب��خ�����ش��و���س مدينة  �ل��ي��م��ن م��ارت��ن غ��ري��ف��ي��ث،  �إىل  �ل����دويل 

�حلديدة ومينائها.
وقالت �مل�شادر �إن �حلكومة �شتتعامل باإيجابية مع �إجر�ء�ت 
�لإن�شانية،  �مل��ع��ان��اة  تخفيف  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا  وك��ل  �لثقة  ب��ن��اء 
معتربة، يف �لوقت نف�شه، �أن كل ما ينتق�س من �شيادة �لدولة 

رف�س  حمل  �لدولية،  موؤ�ش�شات  على  �لقانونية  و�شلطاتها 
من �ل�شعب �ليمني.

مبا  �لع�شكرية،  للعمليات  �شامل  وقف  على  �مل��ب��ادرة،  وتن�س 
فيها �ل�شو�ريخ و�لطائر�ت �مل�شرية و�ل�شربات �جلوية، ووقف 
متز�من  �ن�شحاب  وكذلك  �لع�شكرية،  �لتعزيز�ت  ��شتقد�م 

للوحد�ت �لع�شكرية و�مليلي�شيات، �إىل خارج �حلديدة.
مب�شاركة  وع�شكرية،  �أم��ن��ي��ة  جلنة  ت�شكيل  على  تن�س  كما 
�لأمم �ملتحدة، لالإ�شر�ف على �لرتتيبات �لأمنية يف �حلديدة 
ت�شتغل  �لتي  لإي��ر�ن،  �ملو�لية  �مليلي�شيات  ل�شيطرة  �خلا�شعة 
�لبحر  يف  �ملالحة  وتهديد  �لأ�شلحة  لتهريب  �ملدينة  ميناء 

�لأحمر ونهب �مل�شاعد�ت �لإن�شانية.

عمال اإيرانيون يلب�سون الأكفان ويتظاهرون �سد النظام
•• طهران-وكاالت:

يف ت��ط��ور لف���ت، خ���رج �أم�����س �لث��ن��ني، ع��م��ال �شركة 
فولذ �لأهو�ز، �إىل �ل�شو�رع مرتدين �أكفاًنا، يف �إ�شارة 
رمزية ذ�ت دللة �إىل ما و�شل �إليه حالهم، �شو�ء على 

�مل�شتوى �ملادي، �أو على �مل�شتوى �لنف�شي.
وت�شري م�شادر حملية �إىل �أن �لعمال تظاهرو� �شري� 
و�لنظام،  �حلكومة  �شد  يهتفون  وهم  �لأق���د�م،  على 
�إىل �أن و�شلو� �إىل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية، حيث جتمعو� 

للهتاف يف �أكفانهم.

وح�شب تقارير �إعالمية، فقد �رتدى �لعمال �لأكفان، 
وما  �ملعي�شية،  �أو�شاعهم  ب�شوء  هتافاتهم  يف  ون��ددو� 
و�شل �إليه حال �ل�شركة من ترٍد وخ�شارة، بالإ�شافة 

�إىل تاأخر �شرف رو�تبهم لعدة �أ�شهر.
وم���ن �أب����رز �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ي جت��م��ع �ل��ع��م��ال �أمامها 
يف  �لأعلى  �ملر�شد  نائب  مكتب  �لنظام،  �شد  وهتفو� 
�ملدينة، كما  �إم��ام جمعة  �لأه��و�ز، مو�شوي جز�يري، 
�أكفاء  غ��ري  و�مل��ح��اف��ظ  "�لقائمقام  ق��ائ��ل��ني:  ه��ت��ف��و� 
يقدر�ن  �حلكومة  ول  �لنظام  و"ل  مبالني"،  وغ��ري 

�لعمال �لير�نيون يرتون �لأكفان خالل �حتجاجاتهمعلى مو�جهة �لعمال".

جرح �صتة م�صت�طنني واالحتالل يقتحم رام اهلل

وزيرة اإ�سرائيلية: اإقامة م�ستوطنة مقابل كل عملية فل�سطينية  
•• رام اهلل-اأ ف ب:

�ق�������رتح�������ت وزي�������������رة �ل����ق���������ش����اء 
�م�س  �شاكيد،  �إيليت  �لإ�شر�ئيلية 
جديدة  م�شتوطنة  بناء  �لإثنني، 

بعد عملية عوفر�. 
وقالت تعليقاً على عملية عوفر�: 
خطوة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  �أن  "يجب 
ببناء  عملية،  �أي  بعد  �إ�شر�ئيلية 
عليها،  رد�ً  ج���دي���دة  م�����ش��ت��وط��ن��ة 
�لأمر �لذي �شيجرب �لفل�شطينيني 
تنفيذ عمليات  على �لمتناع عن 

�أخرى يف �مل�شتقبل". 
ي��اأت��ي ذل��ك يف وق��ت ���ش��ادر جي�س 
كامري�ت  �لإ�شر�ئيلي  �لإح��ت��الل 
فل�شطينيني  منازل  من  مر�قبة 
و�قتحم  �هلل  ر�م  �شمال  ق��رى  يف 
�خل���ا����ش���ع���ة  �هلل  ر�م  م����دي����ن����ة 
�لإثنني،  �لفل�شطينية  لل�شلطة 
م�شلحني  ع����ن  ب��ح��ث��ه  �ط������ار  يف 
فل�شطينيني فتحو� �لنار بالقرب 
بال�شفة  ع��وف��ر�  م�شتوطنة  م��ن 
�شبعة  وجرحو�  �ملحتلة،  �لغربية 

�إ�شر�ئيليني .
������ش�����ادر �جل����ي���������س ف����ج����ر �أم���������س 
يف  منازل  على  �ملثبتة  �لكامري�ت 

�حلادثة  موقع  م��ن  قريبة  ق��رى 
لفح�شها، ودخل ر�م �هلل وفح�س 
ك��ام��ري�ت بحثا ع��ن ���ش��ور يظهر 

فيها �ملنفذون.
�حلجارة  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  و�أل���ق���ى 
ردو�  �ل����ذي����ن  �جل����ن����ود  ب����اجت����اه 
للدموع،  �مل�شيل  �ل��غ��از  ب��اإط��الق 
م���ر�����ش���ل���و وكالة  �أف�������اد  م����ا  وف�����ق 

فر�ن�س بر�س.
�أ����ش���ي���ب ���ش��ب��ع��ة �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني يف 
م�شرعة  �شيارة  من  �لنار  �إط��الق 
بالقرب  للحافالت  حمطة  عند 

من �مل�شتوطنة، ومن بينهم �مر�أة  
حالة  يف  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إىل  ن��ق��ل��ت 

خطرية.
ول يعاين �جلرحى �لآخرون من 

�إ�شابات تهدد حياتهم.
�إن����ه بد�أ  وق����ال �جل��ي�����س يف ب��ي��ان 
مع قو�ت �ل�شرطة وق��و�ت �لمن 
ع��م��ل��ي��ات ب��ح��ث و����ش��ع��ة يف قرى 
�مل���ن���ط���ق���ة ك����ج����زء م����ن م����ط����اردة 
�أنه  معلناً  �لهجوم،  نفذو�  �لذين 
�لقب�س  حتى  �لعملية  �شيو��شل 

عليهم و�شمان �أمن �ملدنيني.

القاهرة"  "القوة  تعلن  ليببا 
ن��ف��ط��ي ح���ق���ل  اأك������ر  يف 

•• طرابل�س-وكاالت:

�أعلنت �ملوؤ�ش�شة �لوطنية للنفط يف 
ليبيا حالة �لقوة �لقاهرة يف �أكرب 
�أم�����س �لثنني،  �ل���ب���الد،  ح��ق��ل يف 
على  "ميلي�شيات"  �شيطرة   بعد 

حقل �ل�شر�رة �لنفطي و�إغالقه.
�أن  ب���ي���ان،  و�أك������دت �مل��وؤ���ش�����ش��ة، يف 
�إغالق �حلقل �شيت�شبب يف خ�شائر 
بحو�يل  ت��ق��در  �لإن��ت��اج  يف  يومية 
315 �ألف برميل يوميا، وخ�شارة 
برميل  �أل��ف   73 قدرها  �إ�شافية 

يوميا يف حقل �لفيل �لنفطي.
و�أ�شافت �أن "هذ� �لأمر قد يكون 
له تد�عيات �شلبية على �لإنتاج يف 
�عتمادها  ب�شبب  �لز�وية،  م�شفاة 
ع��ل��ى �إم�������د�د�ت �خل����ام م���ن حقل 

�ل�شر�رة".
�لوطنية  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  وط���ال���ب���ت 
�مل�شلحة  �ملجموعات  ه��ذه  للنفط 
ف�������ور� وم������ن دون  ب���الن�������ش���ح���اب 

�شروط.
جاء ذلك بعد �أن هاجمت جمموعة 
م�شاء  �لهوية،  جمهولة  م�شلحة 
�ل��غ��رب��ي بجهاز  �حل���ق���ل  �لأح������د، 
مبنظومة  �ل�������ش���ن���اع���ي  �ل���ن���ه���ر 
ودمرت  �جلفارة  �شهل  �حل�شاونة 

معّد�ته ب�شكل �شبه كامل.

ال�ساحل  دول  ت��دري��ب��ات  ب��دء 
وال�سحراء ملكافحة الإرهاب مب�سر

•• القاهرة-وكاالت:

مرة  لأول  م�������ش���ر  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��دري��ب �مل�����ش��رتك يف 
جم����ال م��ك��اف��ح��ة �لإره��������اب بني 
�ل�شاحل  ���ع  جت���مُّ دول  ع��ن��ا���ش��ر 
حتى  ي�شتمر  �ل��ذي  و�ل�شحر�ء، 
يف  �جل����اري،  دي�شمرب  م��ن   14

قاعدة حممد جنيب �لع�شكرية.
وي�شارك يف �لتدريب عنا�شر من 
م�شر  من  لكل  �خلا�شة  �ل��ق��و�ت 
وبوركينا  ونيجرييا  و�ل�����ش��ود�ن 
�أ�شلوب  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب  ف��ا���ش��و، 
�لتعامل مع �لتهديد�ت �لإرهابية 
�مل�شلحة  ك��اجل��م��اع��ات  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
وحت��ري��ر �ل��ره��ائ��ن وغ��ريه��ا من 

عمليات �لعنف و�لإرهاب.
�لقو�ت  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  ووف�����ق 
�أركان  �لعقيد  �مل�شرية  �مل�شلحة 
ح������رب ت����ام����ر �ل�����رف�����اع�����ي، ف�����اإن 
حتقيق  �إىل  ي���ه���دف  �ل���ت���دري���ب 
�خلا�شة  �ل��ق��و�ت  ب��ني  �لتجان�س 
�لإفريقية، وتدريب �لقو�ت على 
�ل��ع��م��ل ك��ف��ري��ق و�ح����د م��ع قو�ت 
�لدول �ل�شديقة، و�لتدريب على 
�ملو�قف  �ل��ف��ع��ل جت���اه  رد  ���ش��رع��ة 
�لتكتيكية �لطارئة طبقا لأعمال 

�لقو�ت على �لأر�س.

اجلي�س ال�سوري ي�سرح بع�س املجندين و�سباط الحتياط 
•• بريوت-رويرتز:

قال �جلي�س �ل�شوري �م�س �لثنني �إنه �شي�شرح بع�س 
�لبالد  ����ش��ت��ع��ادة  بعد  �لح��ت��ي��اط  و���ش��ب��اط  �ملجندين 
�ملعار�شة  ق���و�ت  م��ن  �أر����ش��ي��ه��ا  �أغ��ل��ب  على  �ل�شيطرة 

وتر�جع �لقتال على جبهات كثرية.
�ملتحدة  �لأمم  مبعوث  مي�شتور�  دي  �شتيفان  وق���ال 
�خل��ا���س ل�����ش��وري��ا �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي "مل ي��ع��د هناك 
�شر�ع ع�شكري كبري على �لأر��شي" يف �لوقت �لر�هن 
�لأر��شي  من  �شرب  كل  با�شتعادة  تعهدت  دم�شق  لكن 
�لتو�شل  ق��رب  �إىل  ي�شري  م��ا  هناك  ولي�س  �ل�شورية 

لتفاق �شالم.
�شبعة  م��ن  �أك���ر  منذ  �مل�شتمرة  �حل���رب  كفة  وم��ال��ت 
م��ع تدخل   2015 ع��ام  �حل��ك��وم��ة يف  ل�شالح  �أع����و�م 

تدعمهم  مقاتلني  ج��ان��ب  �إىل  �ل��رو���ش��ي  �جل��و  ���ش��الح 
�إير�ن مل�شاندة �لرئي�س ب�شار �لأ�شد.

�م�س  �إد�ري���ا  �أم��ر�  للجي�س  �لعامة  �لقيادة  و�أ���ش��درت 
�ل��ذي��ن ��شتكملو�  ب��اإن��ه��اء خ��دم��ة �مل��ج��ن��دي��ن  �لث��ن��ني 
�لإلز�مية  �خلدمة  م��دة  بعد  �إ�شافية  �شنو�ت  خم�س 

�لبالغة 18 �شهر� يف يناير كانون �لثاين.
وي���ب���د�أ ���ش��ري��ان ه���ذ� �لأم����ر �لأ���ش��ب��وع �مل��ق��ب��ل وي�شرح 
للخدمة  �ن�شمو�  �لذين  �لحتياط  �ل�شباط  �أي�شا 
يف  �شنو�ت  خم�س  و��شتكملو�   2013 يف  �لع�شكرية 

�لحتياط بحلول يناير كانون �لثاين.
وب�����د�أ �جل��ي�����س يف ت�����ش��ري��ح ب��ع�����س �مل��ج��ن��دي��ن �لذين 
خدمو� لفرت�ت طويلة يف مايو �أيار بعد فرتة وجيزة 
رئي�شي  معقل  �آخ���ر  �ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  ��شتعادة  م��ن 

للمعار�شة �مل�شلحة قرب �لعا�شمة دم�شق.

»ال�صرتات ال�صفراء«:
هل انزلقت فرن�سا يف املنحدر الإيطايل؟

•• الفجر - غائيل برو�صتييه 

– ترجمة خرية ال�صيباين

دون  هم  �ل�شفر�ء"،  "�ل�شرت�ت 
���ش��ك �أب��ن��اء �لأزم�����ة. �إن��ه��م �شكل 
"ليلة وقوف"  من ��شكال حركة 
لفرن�شا �لطر�ف و�لريفية، تلك 
لتعي�س  �شيارة  �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي 
نوع  �حل��ي��اة،  قيد  على  تبقى  �أو 
لفرن�شا  �لقر��شنة"  "حزب  من 
ي�شاهم  �لتي  �ل�شغرية،  �لبيوت 
���ش��ر�ئ��ه��ا يف ج��ع��ل نهاية  ق��ر���س 
�حل�شول  �ن  �ل  �شعبة،  �ل�شهر 
�آخ���ر  ي�����ش��ك��ل  �ل��ب��ي��ت  ع��ل��ى ذ�ك 
�لفرن�شيني  ملاليني  ميكن  حلم 

�لو�شول �إليه ن�شبًيا.
هم  �ل�شفر�ء"،  "�ل�شرت�ت 
للحلم  �ل����ن����م����وذج����ي  �ل���ع���ك�������س 
ت�شميمه  مت  �ل����ذي  �ل��ف��رن�����ش��ي، 

و�لثالثينات   1965 ع���ام  م��ن��ذ 
فرن�شيان   " جم��ت��م��ع  �مل���ج���ي���دة، 
ي��وؤرق جانبه  �ل��ذي  على ثالثة"، 
�ل���ي���وم �حلياة  �مل��ده�����س  �ل�����ش��ل��ب��ي 
�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. لكن 

تتنّزل  �ل�شفر�ء"  "�ل�شرت�ت 
�أو�شع، ملحوظة  �أي�شا يف حقيقة 
على �مل�شتوى �لقاري، �إن مل يكن 

على �مل�شتوى �لغربي.
)�لتفا�شيل �س13(

فل�شطيني يرد قنبلة غاز باجتاه قو�ت �لحتالل يف �ل�شفة )رويرتز(

حركة تفتقر �ىل �طار وخطيب
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ورئي�س النيجر ي�سهدان مرا�سم تبادل اتفاقيات تعاون بني البلدين

بحثا �صبل تنمية عالقات التعاون بني البلدين وا�صتعر�صا تط�رات االأحداث االإقليمية والدولية 

حممد بن زايد ورئي�س النيجر يوؤكدان اأهمية مواجهة التطرف والإرهاب وحتقيق التنمية وتر�سيخ قيم الت�سامح يف العامل 

و�لتعاون  �خلارجية  �ل�شوؤون  وزير 
�لن����دم����اج �لأف���ري���ق���ي م���ن جانب 

جمهورية �لنيجر.

�لعام  ����ش���امل �لم�����ني  ب���ن  حم��م��د 
�ل��ت��ج��ارة و�ل�شناعة  لحت��اد غ��رف 
�شعادة  �لتفاقية  بتبادل  بالدولة 

م��ع��ايل ع��ب��د�ل��رح��م��ن ب���ن حممد 
ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  وزي����ر  �ل��ع��وي�����س 
ل�شوؤون  �ل����دول����ة  وزي�����ر  �مل��ج��ت��م��ع 

تفاهم بني  م��ذك��رة  ت��ب��ادل  كما مت 
و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غ���رف  �حت���اد 
بني �لبلدين حيث قام �شعادة حميد 

رئي�س غرفة  نائب  ج��اد�  عبدوللي 
�لتجارة يف �لنيجر.

�لتفاقيات  ت��ب��ادل  م��ر����ش��م  ���ش��ه��د 

�ملجل�س �لوطني ومعايل �شهيل بن 
وزير  �ملزروعي  فار�س  فرج  حممد 
�ل��ط��اق��ة و�ل�����ش��ن��اع��ة وم��ع��ايل رمي 

مب�شتوى  �لرت��ق��اء  �شموه  متمنيا 
جديدة  م�شار�ت  �إىل  �لتعاون  هذ� 
�لبلدين  م�شالح  ت��خ��دم  متنوعة 
وتلبي  �ل�����ش��دي��ق��ني  و���ش��ع��ب��ي��ه��م��ا 

تطلعاتهما.
�لنيجر  رئ��ي�����س  �أك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
ح�����ر������س ب����������الده ع����ل����ى ت���ط���وي���ر 
وت��ن��م��ي��ة ت���ع���اون���ه���ا �مل�������ش���رتك مع 
دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
و�لقت�شادية  �لتنموية  �مل��ج��الت 
و�لبناء  �لتنمية  تدعم جهود  �لتي 
عن  معربا  �لبلدين..  يف  و�لتقدم 
���ش��ع��ادت��ه ب���زي���ارة دول����ة �لإم������ار�ت 
حظي  �ل��ذي  �ل�شتقبال  وب��ح��ف��اوة 

و�لزدهار  �لتنمية  �شرورة حتقيق 
و�حل���و�ر  �لت�شامح  ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ 

و�ل�شالم بني �شعوب �لعامل كافة.
و���ش��ج��ل ف��خ��ام��ة �ي�����ش��وف��و حممدو 
ق�شر  زو�ر  ك��ب��ار  ���ش��ج��ل  يف  ك��ل��م��ة 
متنياته  عن  فيها  �أع��رب  �لرئا�شة 
لدولة �لمار�ت بالتقدم و�لزدهار 
ول���ع���الق���ات �ل��ب��ل��دي��ن م���زي���د� من 
�لنمو و�لتطور مبا يخدم �مل�شالح 

�مل�شرتكة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  و�أق��������ام 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة م����اأدب����ة غ����د�ء 

�ملزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���ش��ع��ادة 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  وك��ي��ل 
و���ش��ع��ادة ح��م��ي��د حم��م��د ب��ن �شامل 
�لأمني �لعام لحتاد غرف �لتجارة 

و�ل�شناعة يف �لدولة.
معايل  �لنيجر  من  ح�شرها  فيما 
�أوه���وم���ودو حم��م��ادو وزي���ر مكتب 
���ش��وؤون ف��خ��ام��ة �ل��رئ��ي�����س ومعايل 
�ل�شوؤون  وزي������ر  و�وو  �أن������ك  ك�����ال 
و�لندماج  و�ل���ت���ع���اون  �خل��ارج��ي��ة 
�لأف��ري��ق��ي وم��ع��ايل �ب��وب��ك��ار �باين 
ومعايل  خا�س  م�شت�شار  �بر�هيم 
�إي������دي �إل���ي���ا����ش���و م��اي��ن��ا���ش��ار وزي���ر 
�لعمومية ومعايل حممد  �ل�شحة 

متمنيا  �مل�����ر�ف�����ق..  و�ل����وف����د  ب���ه���ا 
بني  و�لتعاون  �ل�شد�قة  لعالقات 
�ل�شديقني  و�ل�����ش��ع��ب��ني  �ل��ب��ل��دي��ن 
م���زي���د� م���ن �ل��ن��م��و و�ل��ت��ط��ور مبا 

يخدم م�شاحلهما �مل�شرتكة.
�للقاء  خ��ت��ام  يف  �جل���ان���ب���ان  و�أك�����د 
ودفع  تنمية  على  �لبلدين  حر�س 
�أو�شع  �آف���اق  �إىل  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
�ل��رغ��ب��ة �مل�شرتكة  و����ش��م��ل يف ظ��ل 
لدى قيادتي �لبلدين لتعزيز هذه 

�لعالقات.
و�شدد� على �أهمية ت�شافر �جلهود 
�لتطرف  خطر  مل��و�ج��ه��ة  �ل��دول��ي��ة 
موؤكدين  كافة  باأ�شكاله  و�لإره���اب 

و�لوفد  �ل���ب���الد  ل�����ش��ي��ف  ت��ك��رمي��ا 
�ملر�فق له.

ح�����ش��ر ج��ل�����ش��ة �مل���ح���ادث���ات معايل 
�لعوي�س  حممد  ب��ن  عبد�لرحمن 
�ملجتمع  ووق����اي����ة  �ل�����ش��ح��ة  وزي�����ر 
�ملجل�س  ل�������ش���وؤون  �ل����دول����ة  وزي�����ر 
�لوطني ومعايل رمي بنت �إبر�هيم 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي������رة  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
�لتعاون �لدويل ومعايل �شهيل بن 
وزير  �ملزروعي  فار�س  فرج  حممد 
�أحمد  ومعايل  و�ل�شناعة  �لطاقة 
بن علي حممد �ل�شايغ وزير دولة 
�ملبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
�لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 

م�شت�شار  وزي����ر  خم��ت��ار  ���ش��اي��دي��ل 
خا�س برئا�شة �جلمهورية �لنيجر 
و�شعادة �مارو �أمادو �شونغاي �شفري 
�لدولة  ل���دى  �ل��ن��ي��ج��ر  ج��م��ه��وري��ة 
عبدوللي  و����ش���ع���ادة  �مل���ق���ي���م  غ����ري 
�لتجارة  غرفة  رئي�س  نائب  ج��اد� 
�ل�شمو  �شاحب  وك��ان  �لنيجر.  يف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة قد ��شتقبل  
حممدو  �إي�����ش��وف��و  فخامة  �م�����س.. 
رئي�س جمهورية �لنيجر �ل�شديقة 
�ل����ذي ي��ق��وم ب���زي���ارة ر���ش��م��ي��ة �إىل 

�لدولة.

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
رئي�س  حم��م��دو  �ي�شوفو  وف��خ��ام��ة 
�م�س  �ل�شديقة  �لنيجر  جمهورية 
تبادل  م��ر����ش��م  �ل��رئ��ا���ش��ة  ق�شر  يف 
�إىل  تهدف  �لبلدين  بني  �تفاقيات 
تعزيز �ل�شر�كات �لثنائية و�لتعاون 
وفتح �آفاق جديدة للعمل �مل�شرتك 

يف خمتلف �لقطاعات.
�ت���ف���اق���ي���ة جتنب  ت����ب����ادل  وج������رى 
�لدخل  ع��ل��ى  �ل�����ش��ري��ب��ي  �لزدو�ج 
وت�شجيع  ح����م����اي����ة  و�ت����ف����اق����ي����ة 
�ل���ش��ت��ث��م��ار ب��ني م��ع��ايل �أح��م��د بن 
ع��ل��ي حم��م��د �ل�����ش��اي��غ وزي����ر دولة 
�لعربية  من جانب دولة �لم��ار�ت 
�مل��ت��ح��دة وم���ع���ايل ك���ال �أن����ك و�وو 

بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة 
ل�����ش��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل���دويل ومعايل 
�ل�شايغ  حم��م��د  ع��ل��ي  ب���ن  �أح���م���د 
دولة ومعايل خلدون خليفة  وزير 
�ل�شوؤون  ج���ه���از  رئ���ي�������س  �مل����ب����ارك 
مبارك  حممد  و�شعادة  �لتنفيذية 
�مل���زروع���ي وك��ي��ل دي����و�ن ويل عهد 

�أبوظبي.
وم�������ن ج�����ان�����ب �ل���ن���ي���ج���ر م���ع���ايل 
�أوه���وم���ودو حم��م��ادو وزي���ر مكتب 
����ش���وؤون ف��خ��ام��ة �ل��رئ��ي�����س ومعايل 
م�شت�شار  �ب��ر�ه��ي��م  �ب���اين  �ب��وب��ك��ار 
�إليا�شو  �إي�������دي  وم����ع����ايل  خ���ا����س 
ماينا�شا�ر وزير �ل�شحة �لعمومية 
وم���ع���ايل حم��م��د ���ش��اي��دي��ل خمتار 
برئا�شة  خ���ا����س  م�����ش��ت�����ش��ار  وزي�����ر 
�مارو  و�شعادة  �لنيجر  �جلمهورية 
جمهورية  �شفري  ���ش��ون��غ��اي  �أم����ادو 

�لنيجر لدى �لدولة غري �ملقيم.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ب���ح���ث 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ي�شوفو  وفخامة  �مل�شلحة  للقو�ت 
�لنيجر  جمهورية  رئي�س  حممدو 
�ل�شد�قة  ع���الق���ات  �ل�����ش��دي��ق��ة.. 
و�شبل  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  و�ل���ت���ع���اون 
خمتلف  يف  وت��ط��وي��ره��ا  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
ع����دد من  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �مل����ج����الت 

�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�ملحادثات  خ����الل  ���ش��م��وه  ورح�����ب 
�لتي جرت �م�س فى ق�شر �لرئا�شة 
�لنيجر  رئ��ي�����س  ب��زي��ارة  ب��اأب��وظ��ب��ي 
�ل����دول����ة..  �إىل  �مل����ر�ف����ق  و�ل����وف����د 
�ل����ت����ي ت�������ش���ه���م يف دف������ع ع���الق���ات 
من  �أرح�������ب  �آف�������اق  �إىل  �ل���ب���ل���دي���ن 
�ل�شعد  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���اون 
�ملتبادلة.  م�����ش��احل��ه��م��ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�ي�شوفو  و�ل��رئ��ي�����س  ���ش��م��وه  وب��ح��ث 
و�ملقومات  �ل���ف���ر����س  حم����م����دو.. 
�لتعاون  عالقات  لتعزيز  �ملتعددة 
وجمهورية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ب���ني 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ن��ي��ج��ر 
�حل�����ي�����وي�����ة خ����ا�����ش����ة �ل���ت���ن���م���وي���ة 
و�لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة مبا 

يخدم م�شاحلهما �مل�شرتكة.
تطور�ت  �جل���ان���ب���ان  و����ش��ت��ع��ر���س 
�لأحد�ث على �ل�شاحتني �لإقليمية 
و�ل��دول��ي��ة وت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر 
�لتي تهم  �لق�شايا  ح��ول ع��دد من 

�لبلدين.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
دولة  �هتمام  نهيان..  �آل  ز�ي��د  بن 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
وتر�شيخ  ب��ت��و���ش��ي��ع  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه 
قاعدة عالقاتها �ملتميزة مع جميع 
�ل�����دول �ل�����ش��دي��ق��ة �ل��ق��ائ��م��ة على 
�ملتبادل  و�لح����رت�م  �لثقة  م��ب��ادئ 

و�لتعاون �مل�شرتك.
عالقات  �أن  �إىل  ���ش��م��وه  و�أ�����ش����ار 
منو�  ت�شهد  �لنيجر  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
�ل��ع��دي��د م��ن �ملجالت  وت��ط��ور� يف 

وج�����رت ل��رئ��ي�����س �ل��ن��ي��ج��ر ����� لدى 
ق�شر  �إىل  �ملر�فق  و�لوفد  و�شوله 
�لرئا�شة - مر��شم ��شتقبال ر�شمية 
�لوطني  �ل�����ش��الم  خ��الل��ه��ا  ع����زف 
�أطلقت  فيما  �لنيجر..  جلمهورية 
ل�شيف  حتية  طلقة   21 �ملدفعية 

�لبالد.
و�شافح رئي�س �لنيجر.. م�شتقبليه 
م����ن �ل�������ش���ي���وخ و�ل������������وزر�ء وك���ب���ار 
�مل�شوؤولني يف �لدولة.. فيما �شافح 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�مل�شوؤولني  ك��ب��ار  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 

�ملر�فقني ل�شيف �لبالد.
معايل   .. �ل�شتقبال  يف  ك��ان  وق��د 
�لعوي�س  حممد  ب��ن  عبد�لرحمن 
�ملجتمع  ووق����اي����ة  �ل�����ش��ح��ة  وزي�����ر 
�ملجل�س  ل�������ش���وؤون  �ل����دول����ة  وزي�����ر 
�لوطني ومعايل رمي بنت �إبر�هيم 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي������رة  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
�لتعاون �لدويل ومعايل �شهيل بن 
وزير  �ملزروعي  فار�س  فرج  حممد 
�أحمد  ومعايل  و�ل�شناعة  �لطاقة 
بن علي حممد �ل�شايغ وزير دولة 
�ملبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
�لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
�ملزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���ش��ع��ادة 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  وك��ي��ل 
و���ش��ع��ادة ح��م��ي��د حم��م��د ب��ن �شامل 
�لأمني �لعام لحتاد غرف �لتجارة 

و�ل�شناعة يف �لدولة.
ي�شم  وفد  �لنيجر  رئي�س  وير�فق 
.. معايل �أوهومودو حممادو وزير 
�لرئي�س  ف��خ��ام��ة  �����ش����وؤون  م��ك��ت��ب 
ومعايل كال �أنك و�وو وزير �ل�شوؤون 
و�لندماج  و�ل���ت���ع���اون  �خل��ارج��ي��ة 
�لأف��ري��ق��ي وم��ع��ايل �ب��وب��ك��ار �باين 
ومعايل  خا�س  م�شت�شار  �إب��ر�ه��ي��م 
�إل��ي��ا���ش��و م��اي��ن��ا���ش��ا�ر وزير  �إي�����دي 
�لعمومية ومعايل حممد  �ل�شحة 
م�شت�شار  وزي����ر  خم��ت��ار  ���ش��اي��دي��ل 
خا�س برئا�شة �جلمهورية �لنيجر 
�أم�������ادو عمرو  �ل���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة 
�لنيجر  جمهورية  �شفري  �شونر�ي 
و�شعادة  �ل��دول��ة  ل��دى  �ملقيم  غ��ري 
غرفة  رئي�س  نائب  جاد�  عبدوللي 

�لتجارة يف �لنيجر.

•• اأبوظبي -وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�لبحر معايل كارلو�س  �مل�شلحة �م�س يف ق�شر  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب 
�أوغ�شتينو دو ري�شايو رئي�س وزر�ء جمهورية موزمبيق �ل�شديقة �لذي يزور 

�لبالد حاليا.
�لبلدين  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شد�قة  ع��الق��ات  �للقاء  خ��الل  �جلانبان  وبحث 
و�لقت�شادية  �لتنموية  �مل��ج��الت  يف  خا�شة  تطويرها  و�إم��ك��ان��ات  وف��ر���س 

و�ل�شتثمارية مبا يحقق م�شاحلهما �ملتبادلة.
وتبادل  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  من  عدد�  �جلانبان  ��شتعر�س  كما 

وجهات �لنظر ب�شاأنها.
ح�شر جمل�س ق�شر �لبحر .. �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة  �حلاكم يف منطقة �لظفرة ومعايل �لدكتورة 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل 
و�شمو  نهيان  �آل  حممد  بن  �شيف  �ل�شيخ  و�شمو  �لعني  منطقة  يف  �حلاكم 
�ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�ل�شيخ حامد  �لد�خلية و�شمو  �ل��وزر�ء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي ومعايل �ل�شيخ نهيان بن 
مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح ومعايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س وزراء موزمبيق 
العالقات بني البلدين وفر�س تطويرها 



الثالثاء  11   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12500  
Tuesday  11   December   2018  -  Issue No   12500

03

اأخبـار الإمـارات

�صهد حفل تكرمي الفائزين بجائزة رواد الت�ا�صل االجتماعي العرب

حممد بن را�سد: اأجماد ال�سعوب تبنى بالتفاوؤل والأمل والنظرة الإيجابية للم�ستقبل املدعومة بالتخطيط والعمل اجلاد 
الت�ا�صل قيمة اإن�صانية نبيلة اأر�صتها دولة االإمارات �صمن االأ�ص�ص التي ارتكز عليها بناء دولة االحتاد  

بن ر��شد �آل مكتوم �لفائزين بجائزة 
�لعرب،  �لجتماعي  �لتو��شل  رو�د 
ويف مقدمتهم �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل 
عاهل  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  قرينة 
�لعام،  �شخ�شية  ب��ج��ائ��زة  �لأردن 
قوي  بح�شور  جاللتها  تتمتع  �إذ 
�لجتماعي  �لتو��شل  من�شات  على 
�أهد�ف  لتجعل منه و�شيلة خلدمة 
�لإن�شاين  �لعمل  جم��الت  يف  نبيلة 
و�لطفل،  �مل�����ر�أة  ب��دع��م  و�ل��ت��ز�م��ه��ا 
وت�����ش��ج��ي��ع �ل��ت��ع��ل��ي��م مل��خ��ت��ل��ف فئات 
�ملنطقة  �أو  �لأردن  �ملجتمع لي�س يف 
فح�شب ولكن على �ل�شعيد �لعاملي 

ب�شورة عامة.
وك����رم ���ش��م��وه، م��ع��ايل ع��ب��د �لقادر 
�خلارجية  �ل�����ش��وؤون  وزي���ر  م�شاهل 
�جل���ز�ئ���ري ب��ج��ائ��زة �لأف�����ر�د ع��ن » 
ت��ق��دي��ر�ً جلهوده   « �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  ف��ئ��ة 
و�شائل  و��شتخد�مه  �لدبلوما�شية 
بالطرق  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
�مل���ث���ل���ى ل��ت��و���ش��ي��ل ر����ش���ائ���ل���ه ودع����م 
�لدبلوما�شية  و�لتوجهات  �لأهد�ف 
�جلز�ئر  دول��ة  مو�قف  تعك�س  �لتي 
به من  �ل�شقيقة، وذل��ك مبا يتمتع 
�ل�شحافة  جم��ال  يف  طويلة  خ��ربة 
و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى م�����د�ر 46 

عاماً.
بن  نا�شر  �ل�شيخ  �شمو  ت�شلم  كما 
جاللة  مم���ث���ل  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ح���م���د 
�خلريية  لالأعمال  �لبحرين  ملك 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ب��اب  و����ش���وؤون 
رئي�س  و�لريا�شة  لل�شباب  �لأع��ل��ى 
�للجنة �لأوملبية �لبحرينية، جائزة 
�لتي  للموؤ�ش�شات   « �ل�شباب  فئة   «
لل�شباب  �لأع��ل��ى  �ملجل�س   « بها  ف��از 
�ل��ب��ح��ري��ن��ي »، ل����دوره  و�ل��ري��ا���ش��ة 
�إىل  �ل�������ش���ب���اب  ����ش���وت  ت��و���ش��ي��ل  يف 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��رب  �مل�شئولني 
�خلدمات  وت���ق���دمي  �لج���ت���م���اع���ي، 
باحلركة  �ملرتبطني  لكافة  �ملتميزة 
و�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف مملكة  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة 

�لبحرين.
وكرم �شموه كذلك، �ل�شيخ ر��شد بن 
حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية 
و�لتخطيط يف �إمارة عجمان عن » 
لإ�شهامه  ل��الأف��ر�د،   « �ل�شباب  فئة 
�لتو��شل  و�شائل  �لبارز يف توظيف 
�إيجابية  ب��ط��ري��ق��ة  �لج���ت���م���اع���ي 
�مل�شاركة  على  �ل�شباب  حتفيز  بغية 
عامة  ب�شفة  �ملجتمع  يف  بفاعلية 

لدور �ملوؤ�ش�شة �مللمو�س يف �لرتويج 
و�شائل  ع��رب  �لإن�شانية  لأن�شطتها 
�ملختلفة،  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
جمالت  يف  مببادر�تها  و�لتعريف 
حم����ارب����ة �ل���ف���ق���ر، ومت���ك���ني �مل������ر�أة 
تنمية  يف  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  و�ل�����ش��ب��اب، 
�مل��ج��ت��م��ع��ات و�لإغ�����اث�����ة يف �أوق�����ات 

�لكو�رث.
ك����م����ا ك��������رم �����ش����م����وه �لإع������الم������ي 
قناة  �مل�����زك�����ي،  م���ن���ذر  �لإم������ار�ت������ي 
�أب���وظ���ب���ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة، ع���ن ف��ئ��ة » 
خدمة �ملجتمع » لالأفر�د، جلهوده 
يف ب���ث �ل��ر���ش��ائ��ل �ل��ت��وع��وي��ة عرب 
�لتو��شل �لجتماعي ون�شر  و�شائل 
بني  �لبناءة  �لإيجابية  �ل�شلوكيات 
�أف��ر�د �ملجتمع من خالل م�شاركته 
يف �لعديد من �ملبادر�ت و�لفعاليات 

�خلريية.
» للموؤ�ش�شات،  �لت�شامح   « وعن فئة 
ف����از » م���رك���ز ج���ام���ع �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د 
م��ن خالل  يلعب  �ل���ذي   ،« �ل��ك��ب��ري 
دور�ً  �لجتماعي  �لتو��شل  من�شات 
للحو�ر مع  �إي��ج��اد قنو�ت  يف  ر�ئ���د�ً 
�لآخر، وتوفري فر�س للتقارب بني 
لنهج  �م��ت��د�د�ً  و�لثقافات،  �لأدي���ان 
�إرث  �مل�شتلهم من  �لر�شيدة  �لقيادة 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
�آل نهيان » طيب �هلل ثر�ه » يف �إر�شاء 
و�لنفتاح  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم 
�لإعالمي  وف����از  �ل��ث��ق��اف��ات.  ع��ل��ى 
�لر��شد  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  �ل�����ش��ع��ودي 
عن » فئة �لإعالم » لالأفر�د، كاأكر 
على  وتفاعاًل  �لإعالميني ح�شور�ً 
لهذ�  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات 
�لعام، حيث ��شتهر �لر��شد بكتاباته 
�لعميقة  وحت��ل��ي��الت��ه  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ومعا�شرته لالأحد�ث �لتي متر بها 
�ملنطقة و�لعامل، كما �شغل منا�شب 
�لإعالم،  جم��ال  يف  ع��دي��دة  قيادية 
وف����از ب��ال��ع��دي��د م���ن �جل���و�ئ���ز ومت 
�لإعالمية  �لعام  �شخ�شية  �ختياره 
يف منتدى �لإعالم �لعربي يف �لعام 

.2016
ك��م��ا ك���رم ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
قناة   « مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�ل��ع��رب��ي��ة » ع���ن » ف��ئ��ة �لإع�������الم » 
ت��ع��د و�ح�����دة من  �إذ  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات، 
�لإعالمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل��ح��ط��ات 
�نت�شار�ً  وتلقى  �مل��ن�����ش��ات،  م��ت��ع��ددة 
�لتو��شل  و����ش���ائ���ل  ع����رب  و������ش����ع����اً 

�ل�شعودية،  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
�لتو��شل  و�شائل  ��شتخدمت  �لتي 
للتعليم  �ل���رتوي���ج  يف  �لج��ت��م��اع��ي 
وتعترب  �ململكة،  يف  ل��ل��م��ر�أة  �ل��ع��ايل 
من �جلامعات �ل�شاملة للمر�أة �لتي 
تتميز بريادتها �لتعليمية و�أبحاثها 
�لقت�شاد  بناء  يف  وت�شهم  �لعلمية، 

�ملعريف ب�شر�كة جمتمعية وعاملية.
كما ح�شلت �لفنانة �للبنانية نادين 
�لتو��شل  رو�د  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  جن��ي��م 
�لجتماعي �لعرب عن فئة » �لثقافة 
ل�شتخد�مها  ل��الأف��ر�د   « و�ل��ف��ن��ون 
�لج��ت��م��اع��ي يف  �ل��ت��و����ش��ل  من�شات 
�لتو��شل مع جمهورها �ملتنوع بني 
�لعديد من �لثقافات عرب ح�شاباتها 
�ل���ت���ي ت�����ش��ه��د م��ت��اب��ع��ة ك���ب���رية بعد 
�لأعمال  من  �لعديد  يف  م�شاركتها 

�لدر�مية �للبنانية و�ل�شورية.
�أم������ا ف���ئ���ة » �ل���ث���ق���اف���ة و�ل���ف���ن���ون » 
للموؤ�ش�شات، فقد فازت بها �شركة »« 
�لأردن،   ،Storytel Arabia
وذل�����ك ل��ن�����ش��اط��ه��ا �مل���ل���ح���وظ على 
م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي من 
خالل طرحها مكتبة �شوتية ت�شمل 
و�ملوؤلفات  �ل��ك��ت��ب  م���ن  جم��م��وع��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل���ع���امل���ي���ة وجن���ح���ت من 
من  �لآلف  ��شتقطاب  من  خاللها 

حمبي �لقر�ءة يف �لعامل �لعربي.
»فئة  و����ش���م���ن  �ل���ت���ك���رمي  و����ش���م���ل 
�لإعالمي  ل����الأف����ر�د،  �لق��ت�����ش��اد« 
�شي   « �لهو�، من قناة  �للبناين جو 
من  لو�شوله   « عربية  �شي  ب��ي  �إن 
خالل مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
�ملتابعني  م���ن  ك���ب���رية  �أع�������د�د  �إىل 
ون�شر  �لقت�شاد،  بعامل  و�ملهتمني 
وحلقات  �لق��ت�����ش��ادي��ة  حت��ل��ي��الت��ه 

برناجمه �لتلفزيوين.
وفازت »بو�بة �أرقام �ملالية«، �ململكة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�������ش���ع���ودي���ة، ع���ن ف��ئ��ة » 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات، حيث   « �لق���ت�������ش���اد 
ب��ات��ت �ل��ب��و�ب��ة �أح���د �أه���م �خليار�ت 
�ملالية  �مل��ع��ل��وم��ات  ع���ن  ل��ل��ب��اح��ث��ني 
�لق��ت�����ش�����ادي��ة، حمققة  و�لأخ����ب����ار 
ن�����ش��ب م��ت��اب��ع��ه ع��ال��ي��ة ع��رب و�شائل 
عدد  بلغ  �إذ  �لجتماعي،  �لتو��شل 
�ألف   500 م��ن  �أك���ر  �مل��وق��ع  زو�ر 
من  �أك��ر  يت�شفحون  يومياً،  ز�ئ��ر 

�شهرياً. �شفحة  مليون   70
ويف فئة »ري��ادة �لأع��م��ال« لالأفر�د، 
ف���������ازت ه��������دى �ل�����ق�����ط�����ان خ���ب���رية 

وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى �ل���ق���ي���ام ب����دور 
توجهات  دع����م  يف  م���وؤث���ر  �إي���ج���اب���ي 
�إمارة  م�شتوى  على  �شو�ء  �لتنمية 
دول����ة  �م�����ت�����د�د  ع���ل���ى  �أو  ع���ج���م���ان 
�لرموز  �أح�����د  ي��ع��د  �إذ  �لإم���������ار�ت، 
يحتذى  ومنوذجاً  �ل�شابة  �لقيادية 
كرئي�س  مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه  ل��ل�����ش��ب��اب 
�إمارة  �لدو�ئر �حليوية يف  لإح��دى 
ل���ن���ادي عجمان  ورئ��ي�����س  ع��ج��م��ان 

�لريا�شي.
بندر  بنت  رمي��ا  �لأم����رية  وت�شلمت 
رئي�س  وكيلة  �شعود  �آل  �شلطان  بن 
�لهيئة �لعامة للريا�شة للتخطيط 
و�لتطوير رئي�شة �لحتاد �ل�شعودي 
فئة   « جائزة  �ملجتمعية،  للريا�شة 
�لريا�شة » لالأفر�د، نظر�ً جلهودها 
و�لأن�شطة  �ل���ربن���ام���ج  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
�ل���ري���ا����ش���ة وت���ع���ززه���ا ب����ني �أف������ر�د 
من�شات  و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  �مل��ج��ت��م��ع، 
ن�شر  يف  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
�ل��ع��دي��د من  ع��رب  �ل�شحي  �ل��وع��ي 
�إق��ب��اًل كبري�ً  �مل��ب��ادر�ت �لتي لق��ت 

بني �ل�شباب.
وك������رم ���ش��م��و �ل�������ش���ي���خ م���ك���ت���وم بن 
�شرطة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
» �لأم��ن و�ل�شالمة »  دب��ي عن فئة 
�للو�ء  �جلائزة  وت�شلم  للموؤ�ش�شات، 
�لعام  �لقائد  �ملري  عبد �هلل خليفة 
��شتطاعت  ح��ي��ث  دب�����ي،  ل�����ش��رط��ة 
��شتفادة  �أعلى  حتقيق  دب��ي  �شرطة 
�لتو��شل  م���ن�������ش���ات  م����ن  مم��ك��ن��ة 
�لفعال  �ل��ت��و����ش��ل  يف  �لج��ت��م��اع��ي 
�هتمامها  �إط����ار  يف  �جل��م��ه��ور،  م��ع 
�ل���ع���ام مب��و�ك��ب��ة ت��وج��ه��ات �لإم�����ارة 
�خليار�ت  نحو  �لكامل  �لتحول  يف 
�لذكية ودعم طموحاتها يف �أن تكون 
�ملدينة �لأذك��ى عامليا، مبا تتبعه يف 
من  تقوم  ��شرت�تيجيات  م��ن  ذل��ك 
خدماتها  معظم  بتقدمي  خاللها 
�ملتنوعة،  �لذكية  تطبيقاتها  ع��رب 
عالوة على ��شتفادة �شرطة دبي من 
لتوعية  كو�شيلة  �لتو��شل  من�شات 
�ملهمة  �ملو�شوعات  ح��ول  �جلمهور 

ذ�ت �ل�شلة باأمنهم و�شالمتهم.
�إىل ذل����ك، ك���رم ���ش��م��وه م��وؤ���ش�����ش��ة » 
» فئة  ع���ن   « ل��الإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ول��ي��د 
درع  وت�شلم  للموؤ�ش�شات،   « �ملجتمع 
ماجد  بنت  ملياء  �لأم���رية  �لتكرمي 
وع�شو  �ل���ع���ام  �لأم������ني  ���ش��ع��ود  �آل 
تقدير�ً  �مل��وؤ���ش�����ش��ة،  �أم���ن���اء  جم��ل�����س 

�لج��ت��م��اع��ي ك��ون��ه��ا م�����ش��در�ً مهماً 
و�لتغطيات  ل���الأخ���ب���ار  وم���وث���وق���اً 
�حلية على مد�ر �ل�شاعة، يف �لوقت 
�شبكات  �ل���ق���ن���اة  ف��ي��ه  ت����ويل  �ل�����ذي 
كو�شيلة  كبري�  �هتماما  �لتو��شل 
ل�شمان  �شا�شتها،  لر�شالة  مكملة 
�ن��ت�����ش��ار �مل��ح��ت��وى �لإخ���ب���اري �لذي 
ت��ق��دم��ه ع��ل��ى �أو����ش���ع ن��ط��اق ممكن، 
عالوة على �هتمام �لقناة بالتعرف 
�آر�ء �جلمهور من خالل تلك  على 

�ملن�شات.
وع����ن ف��ئ��ة » �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي » 
�ل�شياحة  وز�رة  ف��ازت  للموؤ�ش�شات، 
من�شات  دور  فعلت  �لتي  �لعمانية 
�لتو��شل �لجتماعي لرفع م�شتوى 
و�لرتويج  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  �لتفاعل 
تزخر  �ل��ت��ي  �ل�شياحية  للمنتجات 
ب��ه��ا ���ش��ل��ط��ن��ة ع���م���ان �ل�����ش��ق��ي��ق��ة يف 

�لأ�شو�ق �مل�شتهدفة.
وفاز » مركز �لإمار�ت لل�شيا�شات »، 
�لجتماعي  �لتو��شل  رو�د  بجائزة 
�لثالثة ع��ن فئة  �ل��ع��رب يف دورت��ه��ا 
» �ل�شيا�شة » نظر�ً لن�شاطه يف ن�شر 
�ل��ت��ح��ل��ي��الت �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، عرب 
مبا  �لجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل 
دقيق  فهم  �إىل  �لو�شول  يف  ي�شهم 
و�أمنها يف  �ل��دول��ة  مل�شالح  وو�ق��ع��ي 

�ل�شياقنينْ �لإقليمي و�لدويل.
كما فازت » هيئة تن�شيط �ل�شياحة 
�لأردنية » بجائزة فئة » �ل�شياحة » 
�ل�شتفادة  يف  لدورها  للموؤ�ش�شات، 
من �شبكات �لتو��شل �لجتماعي يف 
توحيد عمليات �لرتويج و�لت�شويق 
�لأردن  م��ك��ان��ة  ل��ت��اأك��ي��د  �ل�����ش��ي��اح��ي 
�لدولية  �ل�شياحية  �خل��ارط��ة  على 
�شياحية يف  لها كعالمة  و�ل��رتوي��ج 

�أ�شو�ق �ل�شياحة �لعاملية.
�أن�س  ف���از   ،« �ل�شياحة   « ف��ئ��ة  وع���ن 
�أحد  وه��و  �ل�شعودية،  م��ن  �إ�شكندر 
�ل�شياحية  �جل��������ولت  م�������ش���اه���ري 
�لتو��شل  مو�قع  عرب  �لعامل  حول 
�لعديد  ز�ر  ح���ي���ث  �لج���ت���م���اع���ي، 
�لتعريف  يف  و���ش��اه��م  �ل�����دول  م���ن 
ن�شره  ع���رب  وع���اد�ت���ه���ا  ب��ث��ق��اف��ات��ه��ا 
�حللقات  م����ن  ك����ب����رية  مل���ج���م���وع���ة 
و�لفيديوهات و�حلو�ر�ت �حلية مع 
�شكان تلك �ملناطق �لتي ز�رها حول 

�لعامل.
جامعة  »�لتعليم«،  فئة  عن  وف��ازت 
�لرحمن،  عبد  بنت  ن���ورة  �لأم����رية 

�شاعدها  �لتي  �لعر�قية،  �لتجميل 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��رب  �ن��ت�����ش��اره��ا 
�لجتماعي لكون و�حدة من �أف�شل 
�لتجميل  جم��ال  يف  م��دون��ات   10
بعد  لتدخل  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على 
�ليوم  ومتتلك  �لأعمال  عامل  ذلك 
لكنها ما  �لتجميل،  �شركات  �إح��دى 
للن�شاء من  �مل�����ش��اع��دة  ت��ق��دم  ز�ل���ت 

خالل مدونتها للعناية باجلمال.
وع��������ن ف����ئ����ة »ري�������������ادة �لع������م������ال« 
»بوتيكات«،  موقع  فاز  للموؤ�ش�شات، 
�ل��ذي يعتمد يف  �لكويت،  من دول��ة 
على  �ملختلفة  ملنتجاته  �لت�شويق 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م��ن�����ش��ات 
يف  م�شاهريها  �أه��م  م��ع  وبالتعاون 

�خلليج و�لوطن �لعربي.
�أم��������ا ج�����ائ�����زة ف����ئ����ة »�ل����ري����ا�����ش����ة« 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات ف���ذه���ب���ت مل���وق���ع »يف 
م�شر،  م��ن   ،»FilGoal �جل���ول 
و�ل�������ذي ي���ع���د �أح������د �أب�������رز �مل���و�ق���ع 
جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
ك���رة �ل��ق��دم ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �لعربي 
�لتو��شل  من�شات  ي�شتخدم  �ل��ذي 
�لجتماعي يف ن�شر تغطياته �لآنية 
للدوري �مل�شري لكرة �لقدم ب�شكل 
خ��ا���س و�ل���دوري���ات �ل��ع��امل��ي��ة ب�شكل 

عام.
�ل�����ش��ب��ي��ع��ي �خلبري  ع��ب��د �هلل  وف����از 
فئة  ع�����ن  �ل�����������ش�����ع�����ودي،  �ل���ت���ق���ن���ي 
�أحد  وهو  ل��الأف��ر�د،  »�لتكنولوجيا« 
�لتوعية  �مل��وؤث��ري��ن يف جم���ال  �أب����رز 
�لتو��شل  م��ن�����ش��ات  ع��ل��ى  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
مقاطعه  و�ك��ت�����ش��ب��ت  �لج��ت��م��اع��ي، 
�مل�شورة �شهرة و��شعة نظر�ً ملحتو�ها 
�ل��ت��وع��وي �ل���ذي ي��ق��دم م��ن خالله 
�لتكنولوجيا  جم�����ال  يف  خ���ربت���ه 
يو�جه  ق��د  مل��ا  ون�شائحه  �لرقمية 
من  �ل��ذك��ي��ة  �لأج��ه��زة  م�شتخدمي 
 Tech « م�شكالت. كما فاز موقع
فئة  ع��ن  �ل�شعودية،   ،«  Voice
وحقق  للموؤ�ش�شات،  »�لتكنولوجيا« 
من�شات  على  و��شعاً  �نت�شار�ً  �ملوقع 
مل���ا يقدمه  �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي 
متخ�ش�شة  وم���ق���اط���ع  م�����و�د  م���ن 
و�لأجهزة  �لتكنولوجيا  جم��ال  يف 
�لذكية و�لتطبيقات. وفاز �لدكتور 
�أح��م��د ع��ب��د �مل��ل��ك، ط��ب��ي��ب عائلي، 
�ل�شحة«،  »ف����ئ����ة  ع�����ن  �ل����ك����وي����ت، 
ت���ق���دي���ر�ً خل��دم��ات��ه �ل��ط��ب��ي��ة �لتي 
�لتو��شل  من�شات  ملتابعي  يقدمها 

•• دبي -وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أ�شاد �شاحب 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
بقدرة   « �هلل  رع�����اه   « دب����ي  ح���اك���م 
مع  �ل��ت��اأق��ل��م  على  �ل��ع��رب��ي  �ل�شباب 
م��ع��ط��ي��ات �ل��ع�����ش��ر و����ش��ت��ي��ع��اب ما 
تقنيات  م��ن  �لتكنولوجيا  ت��ق��دم��ه 
وب���ر�م���ج م��ت��ط��ورة، ل��ي��ت��ح��ول��و� من 
�لأدو�ت  لتلك  م�شتهلكني  جم���رد 
�إىل موؤثرين وم�شاركني يف �شنعها، 
�شرورة  م��ن  ذل���ك  يتطلبه  م��ا  م��ع 
ت���اأه���ي���ل���ه���م ب�������ش���ورة مت��ك��ن��ه��م من 
خدمة  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف 
جمتمعاتهم وحتفري �لطاقات على 
�ل�شوء  وت�شليط  �لعمل  من  مزيد 
على  �ل��ق��ادرة  �مللهمة  �لنماذج  على 
دف����ع ع��ج��ل��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���ت���ق���دم يف 

جمتمعاتنا �لعربية.
لرو�د  حديثه  موجهاً  �شموه  وق��ال 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي: » �أجم���اد 
ب��ال��ت��ف��اوؤل و�لأم���ل  �ل�����ش��ع��وب تبني 
للم�شتقبل  �لإي��ج��اب��ي��ة  و�ل���ن���ظ���رة 
�ملدعومة بالتخطيط و�لعمل �جلاد 
�لأه��د�ف، وعليكم م�شوؤولية  لبلوغ 
ما  وتبني  كبرية جتاه جمتمعاتكم 
يهم �لنا�س ومي�س حياتهم �ليومية، 
نعول عليكم لتقدمي �لقدوة و�ملثل 
حتمل  كنماذج  �ملجتمع  يف  �لطيب 
�مل�شتنري  للفكر  �لرتويج  م�شوؤولية 
�ل�شرعة  ط��اب��ع��ه  �أ���ش��ب��ح  ع�����ش��ر  يف 

و�لتغيري ».
�لتو��شل  �أث���ر   « �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
دولة  �أر�شتها  نبيلة  �إن�شانية  كقيمة 
�لإمار�ت �شمن �لأ�ش�س �لتي �رتكز 
عليها بناء دول��ة �لحت��اد، وترجمه 
حكام �لإمار�ت ب�شورة عملية �شو�ء 
عرب جمال�شهم قدميا، ومن خالل 
�لر�هن،  وقتنا  �لتو��شل يف  �شبكات 
تقدمي  �لإم����ار�ت يف  دول��ة  لت�شتمر 
يكون  �أن  يجب  مل��ا  يحتذى  من���وذج 
يعد  �ل���ذي  �لفعال  �لتو��شل  عليه 
�أ���ش��ا���س �ل��ن��ج��اح، وه��و م��ا �أن��ع��م �هلل 
ما  بكل  �لإم����ار�ت  على جمتمع  ب��ه 
يحظى به من تنوع ثقايف كان د�ئما 
�إي��ج��اب��ي��ة تدعم  ل��ط��اق��ة  م�������ش���در�ً 
م�شرية �لبناء وتعزز خطو�تنا نحو 

�مل�شتقبل ».
�شموه  ح�شور  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 
بجائزة  �ل���ف���ائ���زي���ن  ت���ك���رمي  ح��ف��ل 
�لعرب،  �لجتماعي  �لتو��شل  رو�د 
�ل�ثالثة  �ل���دورة  �أع��م��ال  م��ع  تز�مناً 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  رو�د  ل�قمة 
�لعرب يف دبي، حيث كرم �لفائزين 
بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو 
دبي،  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
للمعرفة، و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
�آل مكتوم، وح�شد  حممد بن ر��شد 
من�شات  على  �لعرب  �ملوؤثرين  من 
خمتلف  من  �لجتماعي  �لتو��شل 

�أنحاء �ملنطقة.
وكرم �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 

�لجتماعي، حيث ��شتهر عبد �مللك 
بن�شره ملقاطع م�شورة �شريعة يقدم 
من خاللها جمموعة من �لن�شائح 
�أف�����ر�د �لأ�شرة  ت��ه��م  �ل��ت��ي  �ل��ط��ب��ي��ة 
وت�������ش���اع���ده���م ع���ل���ى �ل����وق����اي����ة من 
يفهمه  ب�شيط  باأ�شلوب  �لأم��ر����س 

�جلميع.
للموؤ�ش�شات،  »�ل�����ش��ح��ة«  فئة  وع��ن 
�شرطان  » موؤ�ش�شة م�شت�شفى  فازت 
�لأط�����ف�����ال«، م�����ش��ر، و�ل���ت���ي تعترب 
م��ن �أب����رز �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ي حققت 
ح��م��الت��ه��ا �ن���ت�������ش���ار� و�����ش���ع���اً على 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م��ن�����ش��ات 
مكانة  تر�شيخ  من  فريقها  ومتكن 
�لقدرة  لديها  كموؤ�ش�شة  �مل�شت�شفى 
و�لنمو  و�ل��ت��ط��ور  �ل���ش��ت��م��ر�ر  على 
و�لوقاية  �لأط��ف��ال  �شرطان  لعالج 

منه.
للموؤ�ش�شات،   « �لبيئة   « فئة  وع��ن 
فاز موقع » طق�س �لعرب »، �لأردن، 
و�لذي يقدم خدماته عرب من�شات 
ويعر�س  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ش��ل 
�حلالة �جلوية للدول �لعربية، كما 
يقدم ن�شائح �شحية وتوعوية حول 
على  وت��اأث��ريه��ا  �ملناخية  �لتقلبات 
معلومات  �إىل  �إ�شافة  �لنا�س،  حياة 
ح����ول �ل���ظ���و�ه���ر �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة على 

كوكب �لأر�س وعلوم �لفلك.
لالأفر�د  »�لرتفيه«  فئة  جائزة  �أم��ا 
�ل�شاب  �لبحريني  �لفنان  بها  ففاز 
�شهرته  ذ�ع��ت  �ل��ذي  �شريف،  �أحمد 
�لجتماعي  �لتو��شل  من�شات  عرب 
ب���ت���ق���دمي���ه �مل���������ش����اه����د و�مل����ق����اط����ع 
�لكوميدية �لتي متثل و�قع �حلياة 
موقع  على  �شاخر  ب�شكل  �ليومية 
»�إن�شتغر�م« لي�شبح �ليوم و�حد من 
�أبرز �شناع �لكوميديا يف �لبحرين.

للموؤ�ش�شات،   « �لرتفيه   « فئة  ويف 
فازت �شبكة »تلفاز 11« �ل�شعودية، 
وه�����ي و�ح��������دة م����ن �أك�������ر ق���ن���و�ت 
�ل�شعودية،  يف  �شعبية  �ل��ي��وت��ي��وب 
مليون   12 م��ن  �أك����ر  يتابعها  �إذ 
�لرقمي  حم��ت��و�ه��ا  وح��ق��ق  �شخ�س 
�أكر من مليار م�شاهدة على  على 

يوتيوب.
رو�د  ج������و�ئ������ز  ح����ف����ل  خ�����ت�����ام  ويف 
قام  �ل��ع��رب،  �لجتماعي  �لتو��شل 
بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو 
�لفائز  ب��ت��ك��رمي  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
�لفنان  وه���و   « �جل��م��ه��ور  ف��ئ��ة   « يف 
�مل�������ش���ري حم���م���د ه���ن���ي���دي، حيث 
ومتابعي  جمهور  �لفئة  ه��ذه  متنح 
�لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  رو�د 
و�ختيار  ل��رت���ش��ي��ح  �ل��ت�����ش��وي��ت  ح��ق 
بجائزة  للفوز  �ملف�شلة  �شخ�شيتهم 

»�أف�شل موؤثر » عربي.
و����ش��ت��ه��ر ه��ن��ي��دي ب��ن�����ش��اط��ه على 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  م��ن�����ش��ات 
ل ���ش��ي��م��ا م���ن خ���الل ح�����ش��اب��ه على 
»ت���وي���رت« �ل���ذي ي��ت��و����ش��ل م��ع��ه مع 
ردود  على  منهم  ويتعرف  جمهوره 
�أفعاله حول ما يقدمه من �أعمال، 
ف��ي��م��ا ���ش��ه��د ح�����ش��اب��ه �ل���ع���دي���د من 
�ملناو�شات �لظريفة مع كبار �لنجوم 
عنه  ��شتهر  مب��ا  �لعربي  �ل��ع��امل  يف 

من خفة ظل.

رواد التوا�سل الإجتماعي العرب ي�ستعر�سون تاأثري جولتهم حول العامل
•• دبي -وام:

�أكد �مل�شاركون يف جل�شة “جولت حول �لعامل” - �لتي �أقيمت �شمن فعاليات 
قمة رو�د �لتو��شل �لجتماعي �لعرب يف دبي �م�س وناق�شت تاأثري ح�شابات 
بثقافات  للتعريف  �لعامل  عو��شم  بني  تنتقل  �لتي  �لجتماعي  �لتو��شل 
ذلك  يف  مبا  جتاربهم  على  �نعك�شت  كثرية  �إيجابيات  هناك  �أن   - �ل�شعوب 
عن  ويبحث  ليبدع  خلق  �لن�شان  و�أن  �لآخ��ر  وتقبل  باأنف�شهم  �لثقة  زي��ادة 
�لإيجابيات ف�شال عن �أن �لرتقاء بثقافة �أي �شخ�س يجب �أن تكون متعددة 

�مل�شادر مثل �لتعرف على �شديق جديد �أو قر�ءة كتاب.
وخالل �جلل�شة - �لتي �أد�رتها �لإعالمية �شارة دندر�وي - �شارك خم�شة من 
�ل�شباب �لعربي �ملعروفني بتاأثريهم �لكبري على مو�قع ومن�شات �لتو��شل 

وبا�شل �حلاج  فايد وح�شن حممد  و�شريف  �شلوم  �آل  �لجتماعي وهم علي 
عاد�ت  �لتعرف على  �ملتنوعة يف  ��شتعر�شو� جتاربهم  �لذين  �إ�شكندر  و�أن�س 
وكيفية  �لعربية  �شعوبنا  على  �لن�شاط  ه��ذ�  و�نعكا�س  وتقاليدها  �ل�شعوب 
برنامج  �شاحب  �شلوم  �آل  علي  وب��د�أ  �لعربي.  �ملحتوى  �إث��ر�ء  يف  م�شاهمته 
“دروب” حديثه بالتاأكيد على �أن روح �ملكان هي من �أهم �لأ�شياء �لتي تعطي 
قيمة ومعنى له و�أن �لتنوع �لكبري بني �جلن�شيات هي من �لأ�شياء �لإيجابية 
�لتي تقرب �لأ�شخا�س وتوؤثر �إيجابا فيما بينهم �نطالقا من تباين �أفكارهم 
وثقافتهم وعاد�تهم وهو �لم��ر �ل��ذي متيز به جمتمع دول��ة �لم��ار�ت مبا 
ويتاأثرون  ي��وؤث��رون  فيها  تعي�س  �لتي  �جلن�شيات  يف  كبري  تنوع  من  ت�شمه 
�لعامل”  يف  �أك���ل  “�أزكى  برنامج  �شاحب  �حل���اج  با�شل  وق���ال  بينهم.  فيما 
�لطعام  �إن  �ل�شعوب  �لطعام لدى خمتلف  وع��اد�ت  ثقافات  و�ملهتم مبعرفة 

بحد ذ�ته يعد �أحد �أهم �لو�شائل ملعرفة �لآخر ولتو��شل معه ب�شكل �إيجابي 
و�أن رحالته �لعديدة ملختلف دول �لعامل جعلته على يقني باأن هناك �أمور� 
�إن�شانية  بر�أيه م�شاعر  بل هناك  ذ�تها  �لطعام يف حد  تتعدى فكرة  و�أ�شياء 
يحملها هذ� �لطعام لالآخر مثل �حلب و�لود و�لكرم و�لتقبل للجميع. وذكر 
“يوتيوب”  موقع  على  ��شمه  يحمل  �ل��ذي  �حل�شاب  �شاحب  �إ�شكندر  �أن�س 
�لآخر  �لتعرف على  �أهد�فه يف �حلياة  �أه��م  يكون من  �أن  �لن�شان يجب  �أن 
و�أنه  بينهم  فيما  توؤثر  �إيجابية  م�شرتكة  قو��شم  و�إي��ج��اد  معه  و�لتو��شل 
�أن جتمعهم فيما بينهم من خالل  �لأج��د�د لوجدنا  لو عدنا لالأو�ئل من 
ق�ش�س  ع��ن  فيها  يحكون  ك��ان��و�  �لتجمعات  م��ن  غريها  �أو  �ل�شمر  جل�شات 
�لأخ��رى. وقال �شريف فايد  �ل�شعوب  �ل�شفر و�لرتحال ومميز�ت وثقافات 
- �أحد �شناع �لب�شمة على من�شات �لتو��شل �لجتماعي يف �ملنطقة �لعربية 

و�ل�شغوف بال�شفر و�لرتحال حول �لعامل - �أن من�شات �لتو��شل �لجتماعي 
تعترب �ألبوما يحمل يوميا ذكرياته ونو�دره يف �ل�شفر بني �لبلد�ن من �شاأنها 
و�أن توفر  �لأر���س  �ملتابعني باجلديد و�ملميز يف �شتى بقاع  �أن تعلم وتعرف 
�لأمو�ل ل يعترب �أمر� مهما كثري� يف �حل�شول على �أف�شل �خلدمات بل �أن 
بالإمكان �لنفاق مبا يتاح لل�شخ�س. و�أ�شار ح�شن حممد �مل�شوؤول عن �ملوقع 
�لإلكرتوين “�ليابان بالعربي” �أن مهمته يف �لأ�شا�س تهتم بالتقريب بني 
�ل�شعوب �لعربية و�ليابان ونقل �ل�شورة �حلقيقية عن هذ� �لبلد لأجيالنا 
ثقافات  عن  �حلقيقة  نقل  على  حري�س  فاإنه  ولذلك  �لعربي  �ل�شباب  من 
�أن ح�شابهم على من�شة  �شلبيات خا�شة  �أي  �ل�شعب وت�شحيح  وع��اد�ت هذ� 
“تويرت” ترد على �أي �شلبيات ب�شكل مبا�شر وتو�شيح �ل�شورة �نطالقا من 

�مل�شوؤولية �لو�قعة على عاتقهم فيما يخ�س تقريب �لثقافات.
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اأخبـار الإمـارات

برعاية حممد بن را�صد 
انطالق الن�سخة ال� 11 من املنتدى ال�سرتاتيجي العربي غدا

احلكام يعزون خادم احلرمني ال�سريفني بوفاة الأمرية اجلوهرة بنت في�سل

•• دبي -وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« تنطلق يف دبي غد� »�لأربعاء« فعاليات 
دورة  يف  وي�شارك   . ع�شرة  �حلادية  دورت��ه  يف   « �لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى   «
و�لقت�شاديني  و�ل�شيا�شيني  �خلرب�ء  من  و�إقليمية  دولية  �شخ�شيات  �لعام  هذ� 
و�ملفكرين و�ملحللني �ل�شرت�تيجيني ل�شتقر�ء حالة �لعامل �قت�شاديا و�شيا�شيا 
يف عام 2019، وحتليل �ملوؤ�شر�ت �مل�شتقبلية �حليوية �لتي يتوقع �أن تلعب دور� 
و�لعامل  �لعربية  �ملنطقة  �قت�شاد�ت  يف  و�لتاأثري  �ل�شيا�شات  ت�شكيل  يف  حموريا 
خ��الل �ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل. وق���ال م��ع��ايل حممد ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي���ر �شوؤون 
�ملنتدى   «  : �لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  رئي�س  و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لروؤية  جت�شيد  �لعربي  �ل�شرت�تيجي 
�لعامل  حالة  لفهم  وفر�شة  �شناعته،  �أج��ل  من  �مل�شتقبل  ل�شت�شر�ف  مكتوم  �آل 
و�ملنطقة �لعربية با�شتقر�ء موؤ�شر�ت �لقت�شاد و�ل�شيا�شة و�لتحولت �مل�شتقبلية 

على �ملديني �ملنظور و�ل�شرت�تيجي«.
و�أ�شاف : » منذ �لعام 2001، �أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
حيث  �لقر�ر،  ملتخذي  ود�عما  �ملتو�زن  للتحليل  م�شدر�  ليكون  �ملنتدى  مكتوم 
يف  �ملتوقعة  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لتحولت  ��شت�شر�ف  على  �ملنتدى  يركز 
�لإط��ار جمموعة  �ملنتدى يف هذ�  �أطلق  2019، وقد  �لعام  و�لعامل يف  �ملنطقة 
من �لتقارير و�لدر��شات �ل�شيا�شية و�لقت�شادية .. ويعمل كل عام على ��شت�شافة 

�أف�شل �لعقول �لقادرة على �إ�شافة قيمة حقيقية ملتخذي �لقر�ر«.
��شتطالع  يف  وب��ر�جم��ه  وخمرجاته  �ملنتدى  دور  �أهمية  على  �لقرقاوي  و�شدد 
وت�شريع  �لتنمية  م�شار�ت  ومو��شلة  على  و�حلفاظ  �لتحديات  ور�شد  �لفر�س 
�لأفكار  لتبادل  من�شة  هو  �لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  �أن  م��وؤك��د�  وتريتها، 

�أبرز �لأحد�ث  �إقليمية ودولية حتاول �لإ�شهام يف ر�شم خارطة  و�لآر�ء وحمطة 
و�إحد�ثياتها  موؤ�شر�تها  وق��ر�ءة  �لعامل  ي�شهدها  �لتي  و�لتحولت  و�لتوجهات 
�ملختلفة. ويت�شمن منتدى هذ� �لعام خم�س جل�شات حو�رية وحما�شرتني �شمن 
م�شتقبلية  ت�شور�ت  تقدمي  بهدف  كامل،  يوم  على مدى  تتو��شل  �لتي  �أعماله 
مبنية على �ملعطيات و�ملوؤ�شر�ت �لر�هنة لت�شع يف متناول �شناع �لقر�ر قر�ء�ت 

دقيقة ميكن �ل�شتناد �إليها يف ن�شاطهم.
 « ع��ن��و�ن  حت��ت  �ملنتدى  جمهور  م��ع  �قت�شادية  ح��و�ري��ة  جل�شة  �ملنتدى  وي�شهد 
»، تطرح فيها مو��شيع مرتبطة مب�شتقبل  �أين؟  �إىل   .. �لعامل �لعربي  �قت�شاد 

�لقت�شاد يف �ملنطقة، و�ل�شتثمار�ت، و�لتكنولوجيا و�شو�ها .
ويف حما�شرة بعنو�ن » �أحد�ث رئي�شية توؤثر على �لعامل يف 2019 »، ي�شتعر�س 
�لدكتور �أيان برمير، موؤ�ش�س ورئي�س جمموعة يورو �آ�شيا و�خلبري يف �ل�شيا�شات 
�لأو�شاع  على  كبري  ت��اأث��ري  لها  �شيكون  �لتي  �ملتوقعة  �لأح���د�ث  �أب���رز  �ل��دول��ي��ة، 

�لقت�شادية و�ل�شيا�شية �لعاملية خالل �لعام �ملقبل.
�لأمريكية  �لعقوبات  تاأثري�ت  رئي�شية منها  لعدة حماور  ويقدم برمير ت�شوره 
على �إير�ن، و�حلرب �لتجارية �لأمريكية �ل�شينية، و�لتوتر�ت �جليو�شيا�شية يف 
�ملنطقة لعام 2019. وتتطرق جل�شة » حالة �لعامل �شيا�شيا يف 2019 »، �لتي 
�لأ�شبق  �لأمريكي  للرئي�س  �ل�شابق  �مل�شاعد  رو���س،  دين�س  من  كل  فيها  ي�شارك 
وبرناردينو  �لأم��ري��ك��ي،  �لقومي  �لأم��ن  جمل�س  وع�شو  �لأ�شبق  و�لدبلوما�شي 
ليون، مدير عام �أكادميية �لإمار�ت �لدبلوما�شية، و�لدكتور فو�ز جرج�س، �أ�شتاذ 
�لعالقات �لدولية يف كلية لندن لالقت�شاد و�لعلوم �ل�شيا�شية، �إىل �أبرز �لتحديات 
�لتي يو�جهها �لعامل يف عام 2019، مبا يف ذلك تد�عيات �لعقوبات �لأمريكية 
2019، وهل تتجه  على �لنظام �لإي��ر�ين، وهل تطرح �شفقة �لقرن ر�شميا يف 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية �إىل تطبيع �لعالقات مع كوريا �ل�شمالية، وهل ينفذ 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب تهديد�ت �لن�شحاب من حلف �لناتو، و�أجو�ء 

�لعالقات �لثنائية �لأمريكية – �لرو�شية يف 2019، وتبعات تظاهر�ت باري�س، 
وم�شتقبل حلف �لناتو يف �لذكرى �ل�شبعني لتاأ�شي�شه، و�شعود �لقومية يف �أوروبا، 

ومناطق �ل�شر�ع �ملحتملة يف 2019، وتوجهات �ليمني �لأوروبي.
�لربوفي�شور  من  كال   »2019 يف  �قت�شاديا  �لعامل  »حالة  جل�شة  وت�شت�شيف 
جاك لو، وزير �خلز�نة �لأمريكي �لأ�شبق، و�للورد مريفن كينج، �ملحافظ �ل�شابق 
لبنك �إجنلرت� وع�شو جمل�س �للورد�ت، ل�شتعر��س �أبرز �لتوقعات �لقت�شادية 
�لدولة  ه��ي  م��ن  ح��ول  مو�شوعات  �جلل�شة  وتغطي   .2019 خ��الل  �ل��ع��امل  يف 
�أزمة  �أمريكا و�ل�شني، وهل من  بعد  �لثالثة  �لقوة �لقت�شادية  �ملر�شحة لتكون 
�قت�شادية جديدة، وهل توؤدي �شيا�شات تر�مب �حلمائية �إىل تغيري�ت يف منظمة 
�لتجارة �لعاملية، ف�شال عن �لتوقعات �ملتعلقة بازدهار �أو �نهيار �لعمالت �لرقمية 
ودورها �ملرتقب يف �لتعامالت �ملالية، وتاأثري�ت �تفاقية خروج �ململكة �ملتحدة من 
�لحتاد �لأوروبي وتاأثري�تها على �لقت�شاد �لربيطاين و�لأوروبي و�لعاملي، ودور 

�لنفط �ل�شخري �لأمريكي يف �أ�شعار �لنفط.
وتبحث جل�شة »حالة �لعامل �لعربي �شيا�شيا يف 2019«، �لتي ي�شارك فيها كل 
�إياد عالوي، رئي�س وزر�ء �لعر�ق �لأ�شبق وزعيم �ئتالف �لوطنية،  من �لدكتور 
�لأ�شبق، و�لدكتور  �لأردين  �ل��وزر�ء ووزير �خلارجية  ونا�شر جودة نائب رئي�س 
نبيل فهمي، وزير �خلارجية �مل�شري �لأ�شبق، مو�شوعات مثل متكني �لعالقات 
�إي��ر�ن على  بني �لعر�ق ودول �خلليج �لعربي، وتاأثري �لعقوبات �لأمريكية على 
�لتدخل  �لعر�قية �جلديدة على وقف  �لعربية، وفر�س عمل �حلكومة  �ملنطقة 
�لعام  خ��الل  �شوريا  �لرو�شي يف  �ل��وج��ود  �ل��ع��ر�ق، وم�شتقبل  �شيادة  �لإي���ر�ين يف 
2019 بناء حمور عربي جديد، و�ل��دول �لعربية �ملر�شحة  �ملقبل، وهل ي�شهد 
2019 نهاية �حلرب يف  للعب دور �أكرب يف ��شتقر�ر �ملنطقة، وهل ي�شهد �لعام 
�شوريا و�ليمن، وهل ت�شهد �لعالقات �لعربية �لرو�شية تطور� �شيا�شيا وع�شكريا 

يف 2019، و�شكل �لعامل �لعربي بعد �نهيار »د�ع�س«.

وتناق�س جل�شة »حالة �لعامل �لعربي �قت�شاديا يف 2019« �لتي ي�شارك فيها كل 
من �لدكتور نا�شر �ل�شعيدي، وزير �لقت�شاد و�لتجارة �للبناين �لأ�شبق و�خلبري 
�لقت�شادي، و�لدكتور حممود حمي �لدين، �لنائب �لأول لرئي�س �لبنك �لدويل 
�إمكانيات  و�ل�شر�كات،  �ملتحدة  �لأمم  وع��الق��ات   2030 لعام  �لتنمية  لأج��ن��دة 
�ل�شيني �جل��دي��د، و�حتمالت  م��ن ط��ري��ق �حل��ري��ر  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  ����ش��ت��ف��ادة 
�لزدهار �أو �لرت�جع �لقت�شادي يف �ل�شرق �لأو�شط خالل 2019، و�آفاق �لنمو 
�لقت�شادي يف منطقة �خلليج �لعربي، ف�شال عن حماور �شبل �حلد من �لبطالة 
�ملنطقة  يف  �لأج��ن��ب��ي  �ل�شتثمار  و�آف���اق  �ل��ع��رب��ي،  �ل��ع��امل  يف  �ل�شباب  �شفوف  يف 
�لعربية، و�إمكانية لعب دول �خلليج �لعربي دور� �أكرب يف حل �لأزمات �لقت�شادية 
يف �ملنطقة. بدوره يقدم �لباحث و�لكاتب وخبري �لعالقات �لأمريكية �لآ�شيوية 
�أم ��شتقر�ر؟ يحلل  – تغري  بار�غ كانا حما�شرة بعنو�ن مو�زين �لقوى �لعاملية 
و�ل�شني  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  ر�أ�شها  وعلى  �لعاملية  �لقوى  تناف�س  فيها 
و�شعود  تقدم  وفر�س  وعو�مل  �لعامل،  �حليوي يف  �لنفوذ  مناطق  على  ورو�شيا 

دول جديدة يف مو�زين �لقوة �لناعمة و�لقت�شادية و�ل�شيا�شية.
بتوجيهات   2001 ع��ام  �نطلق  �ل��ذي  �ل��ع��رب��ي،  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  وي��ق��دم 
�شنوية  ت��وق��ع��ات  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ورع��اي��ة 
�مل�شوؤولني  �ملنتدى كبار  �لعام. ويجمع  �لهامة على مد�ر  �لأح��د�ث  دقيقة حول 
�لعربية  �ملنطقة  م��ن  و�لأك��ادمي��ي��ني  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني  و�خل����رب�ء  �حل��ك��وم��ي��ني 
و�لعامل، لال�شتفادة من �آر�ء وبيانات موثوقة �مل�شدر وحتليالت متعمقة بهدف 

ت�شهيل عملية ��شت�شر�ف �لتحديات و�لفر�س �لإقليمية �مل�شتقبلية.
و�لأبحاث  �جلديدة  �ل�شت�شر�ف  �آليات  �لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  ويوظف 
�لأج��ي��ال �جل��دي��دة من  ب��ن��اء  ب��ه��دف  �إقليمية ودول��ي��ة،  �مل��وث��وق��ة م��ن موؤ�ش�شات 
ر�شم  يف  و�مل�شاهمة  �ملنطقة،  يف  �ل��ت��ح��ولت  ق���ر�ءة  على  �ل��ق��ادري��ن  �مل�شت�شرفني 

�شيا�شات و��شرت�تيجيات ملو�جهة �لتحديات �مل�شتقبلية.

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى 
�ل�شقيقة، معربا  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �شعود ملك  �آل  �شلمان بن عبد�لعزيز 
فيها عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته يف وفاة �ملغفور لها �لأمرية �جلوهرة بنت 

في�شل بن �شعد بن عبد �لرحمن �آل �شعود.
كما بعث �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة، و�شمو �ل�شيخ 
و�شمو  �ل�شارقة،  ونائب حاكم  �لقا�شمي ويل عهد  �شلطان  بن  بن حممد  �شلطان 
�ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة برقيات تعزية مماثلة �إىل 

خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شعود.
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�شلمان بن  �مل��ل��ك  �ل�شريفني  خ���ادم �حل��رم��ني  �إىل  ت��ع��زي��ة  ب��رق��ي��ة  ع��ج��م��ان  ح��اك��م 
عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة يف وفاة �ملغفور لها 

�لأمرية �جلوهرة بنت في�شل بن �شعد بن عبد�لرحمن �آل �شعود.

و�أعرب �شموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته �إىل خادم �حلرمني 
ف�شيح  وي�شكنها  رحمته  بو��شع  يتغمدها  �أن  وجل  عز  �مل��وىل  �شائال   .. �ل�شريفني 

جناته.
�ملجل�س  رئي�س  �لنعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد  �ل�شيخ عمار  �شمو  بعث  كما 
�لتنفيذي و�شمو �ل�شيخ نا�شر بن ر��شد �لنعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية 
مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود و�إىل 
نائب  �لعهد  بن عبد�لعزيز ويل  �شلمان  بن  �لأم��ري حممد  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة.
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
حاكم �لفجرية برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن 
عن  فيها  معربا  �ل�شقيقة،  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز 
خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته يف وفاة �ملغفور لها �لأمرية �جلوهرة بنت في�شل 

بن �شعد بن عبد�لرحمن �آل �شعود.

�لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
بن عبد�لعزيز  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �إىل خادم �حلرمني  تعزية مماثلة  برقية 

�آل �شعود.
كما  بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�أم �لقيوين برقية تعزية �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز 
�لأمرية  لها  �ملغفور  وف��اة  يف  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل 
�جلوهرة بنت في�شل بن �شعد بن عبد�لرحمن �آل �شعود. و�أعرب �شموه يف برقيته 
عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني ... �شائال �لعلى 

�لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها ف�شيح جناته .
كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين برقيتي 
�آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  �إىل  مماثلتني  تعزية 
ويل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  و�إىل  �شعود 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ل��دف��اع  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد 

�ل�شقيقة.
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�مللك �شلمان بن  �ل�شريفني  �إىل خادم �حلرمني  ر�أ�س �خليمة برقية تعزية  حاكم 
عبد �لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة يف وفاة �ملغفور لها 

�لأمرية �جلوهرة بنت في�شل بن �شعد بن عبد �لرحمن �آل �شعود.
و�أعرب �شموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته �إىل خادم �حلرمني 
�ل�شريفني ... �شائال �لعلى �لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها 

ف�شيح جناته .
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر��س �خليمة 
برقيتي تعزية مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز 
�آل �شعود و�إىل �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن �شلمان بن عبد�لعزيز ويل 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ل��دف��اع  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد 

�ل�شقيقة.

ا�صتقبل امل�صاركني يف م�ؤمتر التحالف العاملي للقاحات والتح�صني

حممد بن زايد يوؤكد اهتمام الإمارات بدعم وتو�سيع نطاق خمتلف املبادرات الإن�سانية الإقليمية والعاملية
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س يف ق�شر �لبحر ..�مل�شاركني يف 
برئا�شة  ج��ايف«   « و�لتح�شني  للقاحات  �لعاملي  �لتحالف  منظمة  موؤمتر 
�لتحالف..و�لذي  جمل�س  رئ��ي�����س  �إي���وي���ال  �أوك��ون��غ��و  جن���وزي  �ل��دك��ت��ورة 

ت�شت�شيفه �أبوظبي بالتعاون مع وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل.
�أن يخرج  �أمله  �ل��دول��ة.. معربا عن  �للقاء ب�شيوف  �شموه خ��الل  ورح��ب 
�ملوؤمتر بحلول مبتكرة ونتائج عملية ت�شهم يف �شرعة معاجلة �لتحديات 
�لتي تو�جه »بر�مج حت�شني �لأطفال« يف �لعديد من �لدول خا�شة �لنامية 

�للقاحات  بتقدمي  �ملعنية  و�ملنظمات  �مل�شرتك بني �جلهات  �لتعاون  ودفع 
و�لتح�شني لتحقيق �أهد�فها �لإن�شانية.

و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.. �هتمام دولة �لإمار�ت 
بدعم وتو�شيع نطاق خمتلف �ملبادر�ت �لإن�شانية �لإقليمية و�لعاملية �لتي 
ت�شتهدف �إنقاذ حياة ماليني �لأطفال.. وذلك يف �إطار �لدور �لريادي �لذي 
ت�شطلع به �لدولة وجهودها �لإن�شانية �لهادفة �إىل حماية �شحة �لأفر�د 
و�أ�شار  �لعامل.  مناطق  خمتلف  يف  �لب�شرية  �لتنمية  مبعدلت  و�لإرت��ق��اء 
�شموه �إىل �أهمية توفري �لتح�شينات و�حللول �ملبتكرة �لتي ت�شهل تنفيذ 

�ملبادر�ت و�لرب�مج �لإن�شانية لال�شتفادة منها على �أكرب نطاق ممكن.
�لذي  �لإن�شاين  �ل��دور  باأهمية  �ملوؤمتر  �مل�شاركني يف  �أ�شاد وفد  من جانبه 

توؤديه دولة �لإمار�ت لإنقاذ حياة ماليني �لأطفال حول �لعامل.. مثمنني 
�لدعم �لهام �لذي يقدمه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لتي  ب��ر�جم��ه  لتنفيذ  و�لتح�شني  للقاحات  �ل��ع��امل��ي  �لتحالف  مل��ب��ادر�ت 

ت�شتهدف �نقاذ �أرو�ح �لأطفال يف خمتلف مناطق �لعامل.
�آل نهيان ممثل  ح�شر جمل�س ق�شر �لبحر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة ومعايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة 
نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
نهيان  �آل  بن حممد  �شيف  �ل�شيخ  و�شمو  �لعني  �حلاكم يف منطقة  ممثل 
و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو �ل�شيخ 

�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو 
�أبوظبي ومعايل  دي��و�ن ويل عهد  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  �ل�شيخ حامد بن 
�ل�شيخ حمد�ن  �لت�شامح ومعايل  نهيان وزير  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ 
�أد�ء  در����ش��ة وح�شر  �إىل  ي��ه��دف  �مل��وؤمت��ر  �أن  ي��ذك��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
�ملمتدة خالل  �ل�شرت�تيجية �حلالية  �ل��دورة  ن�شف  �لتحالف على مدى 
�لفرتة من » 2016-2020 ».. فيما ي�شتعر�س ما �شيكون عليه منوذج 
�إىل بحث �شبل  �إ�شافة  �مل�شتقبل  �لتحالف �لعاملي للقاحات و�لتح�شني يف 
جديدة للعمل مع �ل�شركاء مما ميكن �لتحالف من �إقامة �شر�كات جديدة 
للقاحات  �لعاملية  و�تباع حلول مبتكرة لدفع �خلطة  �لقطاع �خلا�س  مع 

و�لتح�شني.

•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية يف “ 
��شرت�تيجي  ك�شريك   “  2018 �ل��رت�ث��ي  ز�ي��د  �ل�شيخ  مهرجان 
�أجنحة  من خالل جناحها �خلا�س ودوره��ا �ملحوري يف ��شت�شافة 
29 دولة م�شاركة يف �حلدث. وقال �شعادة حممد حاجي �خلوري 
�آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية  �ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�إن جناح �ملوؤ�ش�شة تعريفي يقدم معلومات و�أرقام و�إح�شائيات حول 
�ملوؤ�ش�شة ون�شاطاتها �ملحلية و�لعاملية خ�شو�شا يف جمالت �ل�شحة 
و�لتعليم �إ�شافة �إىل معر�س ل�شور خمتلفة و�أفالم فيديو تغطي 
دولة   90 �إىل  وو�شلت  نفذتها  �لتي  و�لتنموية  �لإغاثية  �مل�شاريع 
حول �لعامل. و�أ�شار �إىل �لدور �لفعال و�ملهم �لذي تقوم به �ملوؤ�ش�شة 

لدعم �لأ�شر �ملو�طنة وت�شجيعها على تاأ�شي�س �مل�شروعات متناهية 
�ل�شغر و�ل�شغرية و�ملتو�شطة وم�شاعدتهم يف �لت�شويق و�لرتويج 
ملنتجاتهم يف �لأ�شو�ق و�ملهرجانات خ�شو�شا يف مهرجان �ل�شيخ ز�يد 
�أ�شرة مو�طنة تعر�س  �لرت�ثي حيث ت�شارك فيه هذ� �لعام 117 
�إنتاجها من خمتلف �ملو�د. و�أو�شح �أن دور �ملوؤ�ش�شة مل يقت�شر على 
جمرد توفري �ملحال فقط باملجان وبدون مقابل رغم �أهميتها �إل 
لتوفري  للم�شروع وم�شرفات  توفري من�شقة عامة  تعمل على  �أنها 
كل �لت�شهيالت و�إز�لة �أية عقبات تعرت�س طريقهم لتحقيق هدف 
م�شروع دعم �لأ�شر �ملو�طنة �لذي �أطلقته �ملوؤ�ش�شة لتوفري فر�س 
يف  �مل�شاركة  �ملو�طنة  �لأ�شر  تدعم  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أ�شاف  لهم.  عمل 
�ملهرجان تنفيذ� لتوجيهات �لقيادة �لعليا و�ملتابعة �مل�شتمرة ل�شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

�شوؤون �لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال 
وزيادة  �ل��دول��ة  يف  �ملجتمعية  بالتنمية  �شموه  و�هتمام  �لإن�شانية 
�ملبادر�ت خلدمة �لأ�شر �ملو�طنة من ذوي �لدخل �ملحدود ومتكينها 

من �لعي�س كعنا�شر منتجة يف �ملجتمع.
وذكر �خلوري �أن �ملوؤ�ش�شة ت�شرف على كل تفا�شيل �لدول �مل�شاركة 
29 دول��ة من خ��الل �لأح��ي��اء �لرت�ثية وهي  يف �ملعر�س وع��دده��ا 
�أوزباك�شتان  و  �مل��غ��رب  و  عمان  و  و�ل��ك��وي��ت  و�لبحرين  �ل�شعودية 
�أخ��رى. وت�شم �لأح��ي��اء �لرت�ثية  كما ت�شارك وف��ود من ع��دة دول 
يف  �مل�شاركة  �ل�شديقة  و�ل���دول  و�لإ�شالمية  و�لعربية  �خلليجية 
مهرجان �ل�شيخ ز�يد �لرت�ثي- �لذي يقام خالل �لفرتة من 30 
نوفمرب وحتى 26 يناير 2019 - حو�يل 400 عار�س يقدمون 

م�شاهد من تر�ثهم وعاد�تهم وتقاليدهم �ملختلفة.

خليفة الإن�سانية تدعم 117 اأ�سرة مواطنة يف مهرجان زايد الرتاثي

حممد بن زايد يوجه دعوة ر�سمية اإىل �سيخ الأزهر للم�ساركة يف »املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�سانية«
•• القاهرة -وام:

وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
دعوة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�أحمد �لطيب  �إىل ف�شيلة �لإم��ام �لأك��رب �لدكتور  ر�شمية 
�ل�����ش��ري��ف ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف »�مل���وؤمت���ر �لعاملي  ���ش��ي��خ �لأزه�����ر 
�شهر  خالل  �لدولة  ت�شت�شيفه  �لذي  �لإن�شانية«  لالأخوة 
فرب�ير 2019. جاء ذلك خالل �للقاء �لذي عقده �شمو 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
م��ع ف�شيلة  ب��ال��ق��اه��رة  �لأزه����ر  م��ق��ر م�شيخة  �ل����دويل يف 
�لأم��ام �لأكرب �شيخ �لأزه��ر حيث �شلم �شموه �شيخ �لأزهر 

�لدعوة. وبحث �جلانبان خالل �للقاء عدد� من �لق�شايا 
من  �جلهود  تعزيز  و�أهمية  �لإ�شالمي  عاملنا  تو�جه  �لتي 
�أجل ن�شر قيم �لت�شامح و�ل�شلم و�لإعتد�ل يف ربوع �لعامل 

و�لت�شدي لدعاة �لتطرف و�لكر�هية.
دولة  �أن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
�لإمار�ت لديها نهج ر��شخ قائم على تعزيز قيم �لت�شامح 
�لتي  للجهود  تقديره  ع��ن  ..معربا  �مل�شرتك  و�لتعاي�س 
�أجل ن�شرة ق�شايا �لأم��ة ون�شر  يقودها �شيخ �لأزه��ر من 
و�لت�شدي  و�لإعتد�ل  و�ل�شالم  �مل�شرتك  �لتعاي�س  ثقافة 

لدعاة �لتطرف و�لإرهاب.
م��ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه �ل��دك��ت��ور �أح��م��د �ل��ط��ي��ب �شيخ �لأزه���ر 

بال�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة على 
هذه �لدعوة �لكرمية لزيارة �لدولة و�مل�شاركة يف �ملوؤمتر.

ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  بزيارة  ف�شيلته  رح��ب  كما 
�ل��دويل مثمنا جهود  و�لتعاون  وزير �خلارجية  نهيان  �آل 
دولة �لإمار�ت يف دعم ق�شايا �لأمة �لإ�شالمية ومبادر�تها 
�ملتعددة يف هذ� �ل�شدد وتبنيها �لد�ئم خلطاب �لإعتد�ل 
�جلنيبي  مبارك  جمعة  �شعادة  �للقاء  ح�شر  و�لت�شامح. 
و�شعادة  �ل��ع��رب��ي��ة  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  �ل��دول��ة  �شفري 
ملجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لرميثي  في�شل  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 

حكماء �مل�شلمني.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
خادم احلرمني بوفاة الأمرية اجلوهرة بنت في�سل

•• اأبوظبي-وام:

�أخيه خادم  �إىل  تعزية  برقية  �هلل«  �لدولة »حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة عرب فيها عن 
�آل  خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته يف وفاة �ملغفور لها �لأم��رية �جلوهرة بنت في�شل بن �شعد بن عبد�لرحمن 

�شعود .. �شائال �ملوىل تعاىل �أن يتغمدها بو��شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
»رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

برقيتي تعزية مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي تكرم عددا من ال�سباط املتقاعدين

•• اأبوظبي-وام:

ك���رم م��ع��ايل �ل��ل��و�ء حم��م��د خ��ل��ف��ان �ل��رم��ي��ث��ي ق��ائ��د عام 
�ل�شرطة  وعنا�شر  �ل�شباط  من   100 �أبوظبي  �شرطة 
�إطار  يف  �لدرب”،  “ رف���اق  م��ب��ادرة  �شمن  �مل��ت��ق��اع��دي��ن، 
2018 وم��ن منطلق �حلر�س على  م��ب��ادر�ت ع��ام ز�ي��د 
تعزيز قيم �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان-” 
طيب �هلل ثر�ه”، وتنفيًذ� ل�شرت�تيجية عام ز�يد لتعزيز 

قيمة بناء �لإن�شان.
�ل�شريفي  علي  مكتوم  �ل��ل��و�ء  ���ش��ع��ادة  �ل��ت��ك��رمي  وح�شر 
مدير عام �شرطة �أبوظبي وعدد من مديري �لقطاعات و 

�لإد�ر�ت وكبار �ل�شباط .

و�أكد �للو�ء �لرميثي ، حر�س �شرطة �أبوظبي على تقدير 
�جلهود �ملخل�شة لل�شباط وعنا�شر �ل�شرطة �ملتقاعدين 
يف تطوير �لعمل ، و حتفيزهم على �ل�شتمر�ر يف �لعطاء 
خدمة  يف  �لر�ئد  دوره��م  مثمناً  �لتقاعد  بعد  ما  ملرحلة 

�ملجتمع.
و�أ�شار �إىل �أن �ل�شباط �ملتقاعدين �أ�شهمو� بدور ر�ئد يف 
و�شع �للبنات �لأوىل ملنظومة �لعمل �ل�شرطي و�لأمني، 
عرب عطائهم طيلة �ل�شنو�ت �ملا�شية و�لت�شحيات، لبناء 
جمتمع ينعم بالأمن و�لأمان، و�شاركو� يف عملية �لبناء 
و�لتطوير �لتي ت�شهدها دولة �لإمار�ت، ب�شو�عد �أبنائها 

وحكمة قيادتها �لر�شيدة.
ب��ال��ت��ق��اع��د و�إمنا  �مل��ث��م��ر لي��ن��ت��ه��ي  �ل��ع��م��ل  �إن  و�أ����ش���اف : 

حر�س  مع  �لوطن،  خلدمة  جديدة  مرحلة  يف  يتو��شل 
وخرب�تهم  ف��ر�غ��ه��م  �أوق����ات  ��شتغالل  على  �ملتقاعدين 
وخرب�تهم  بجهودهم  و��شتمر�رهم  �لأمثل،  �لنحو  على 
�ملتميزة يف م�شرية �لتنمية �لتي ت�شهدها �لبالد يف �شتى 

�ملجالت.
�لذين  للمكرمني  ت��ق��دي��ري��ة  ���ش��ه��اد�ت  �ل��رم��ي��ث��ي  و���ش��ّل��م 
�لعامة  �لقيادة  مل��ب��ادرة  وتقديرهم  �شكرهم  ع��ن  �أع��رب��و� 

ل�شرطة �أبو ظبي .
�إطار �حتفالت  ياأتي يف  �لتكرمي  جدير بالذكر �ن حفل 
ل��ل��دول��ة و�شمن   47 �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  �أب��وظ��ب��ي،  �شرطة 
من  �ملتميزين  جهود  تقدير  يف  �ل�شرت�تيجية  روؤي��ت��ه��ا 

منت�شبيها و�ملتقاعدين .

»وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء«: برامج تدريبية لفريق جائزة م�سر للتميز �سمن برنامج التحديث احلكومي

�شمن  �ملتميز  �حلكومي  ب����الأد�ء 
ه��م��ا جو�ئز  رئ��ي�����ش��ي��ت��ني  ف��ئ��ت��ني 
�ل��ت��م��ّي��ز �مل��وؤ���ش�����ش��ي �ل��ه��ادف��ة �إىل 
�ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �ملناف�شة  ت�شجيع 

وتطوير  للدولة  �لإد�ري  �جلهاز 
و�شول  �حل���ك���وم���ي���ة  �خل����دم����ات 
�لأد�ء  معدلت  �أعلى  حتقيق  �إىل 

�حلكومي ور�شا �ملتعاملني.

�لإمار�تي  �لعمل  فريق  وت��ط��رق 
�لتميز  منظومة  يف  �ملتخ�ش�س 
م�شر  ج����ائ����زة  �إىل  �حل���ك���وم���ي 
حتتفي  �ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ي  للتميز 

�مل�شتويني  ع����ل����ى  �حل����ك����وم����ي����ة 
�ملركزي و�ملحلي وت�شليط �ل�شوء 
على �لنماذج �لناجحة وت�شجيعها 
ون�������ش���ر �أف�������ش���ل �مل����م����ار�����ش����ات يف 

رئ��ا���ش��ة جم��ل�����س �ل������وزر�ء ب����وز�رة 
�شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل 
�لرب�مج  م���ن  �شل�شلة  ���ش��ي��اق  يف 
�لتي  و�ل���ت���دري���ب���ي���ة  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
مار�س  نهاية  حتى  تباعا  �شتنظم 

�ملقبل.
�ل����ور�����س  �أوىل  و�����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
�لتدريبية �لتي عقدت على مدى 
�لتميز  منظومة  حم��اور  يومني 
�حل���ك���وم���ي يف دول������ة �لإم���������ار�ت 
جائزة  �أه�������د�ف  حت��ق��ي��ق  و���ش��ب��ل 
م�شر للتميز �حلكومي لالرتقاء 
ب�����الأد�ء وحت��ف��ي��ز �مل��وظ��ف��ني على 
�ل���ت���م���ي���ز و�لإب�������������د�ع و�لب����ت����ك����ار 
�ملوؤ�ش�شات  بني  �ملناف�شة  وت�شجيع 
�حل���ك���وم���ي���ة ل���ت���ق���دمي خ���دم���ات 
�لقطاعات  تنمية  ت�شرع  نوعية 
�حل����ي����وي����ة وت���ل���ب���ي �ح���ت���ي���اج���ات 
وتطلعات �ملتعاملني وفق �ملعايري 

�لعاملية للجودة و�لتمّيز.

وتناولت �لور�س �لتدريبية �لفئة 
�لثانية للجائزة �لتي ت�شتمل على 
جو�ئز �لتميز �لوظيفي �خلا�شة 
ت�شجيع  �إىل  و�ل��ر�م��ي��ة  ب��الأف��ر�د 
و��شتك�شاف  �لإي��ج��اب��ي  �لتناف�س 
�ملوظف  ل��دى  �لكامنة  �ل��ق��در�ت 
�ملحلي  �مل�شتويني  على  �حلكومي 
و�مل������رك������زي وت�����ك�����رمي �ل���ن���م���اذج 
�لبتكار  روح  وت��ع��زي��ز  �مل��ت��م��ي��زة 
�لتميز  و�لإب������د�ع و�مل��ك��اف��اأة ع��ل��ى 
مب�شتوى  و�لرت���ق���اء  �ملجتمع  يف 

�لأد�ء �لوظيفي.
�لفرعية  �ل��ف��ئ��ات  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�ملوؤ�ش�شي  �لتمّيز  جلو�ئز  �لثالث 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شة  جائزة  وه��ي 
�ملتميزة  �لوحدة  وجائزة  �ملتميزة 
�حلكومية  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
وج����ائ����زة �مل��وؤ���ش�����ش��ة �مل��ت��م��ي��زة يف 

تقدمي �خلدمات �لإلكرتونية.
للتميز  م�����ش��ر  ج����ائ����زة  ومت���ث���ل 

•• دبي-وام:

جمل�س  ������ش�����وؤون  وز�رة  ع���ق���دت 
ووز�رة  و�مل�������ش���ت���ق���ب���ل  �ل������������وزر�ء 
و�لإ�شالح  و�مل��ت��اب��ع��ة  �لتخطيط 
م�شر  ج���م���ه���وري���ة  يف  �لإد�ري 
تدريبية  بر�مج  �شل�شلة  �لعربية 
لفريق  �ل��ق��اه��رة  وور����س عمل يف 
للتميز  م�������ش���ر  »ج�����ائ�����زة  ع���م���ل 
�إطالقها  مت  �ل���ت���ي  �حل���ك���وم���ي« 
مع  بال�شر�كة  �مل��ا���ش��ي  يوليو  يف 
برنامج  ���ش��م��ن  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�لتبادل �ملعريف �حلكومي �لهادف 
وم�شاركة  �خل�����رب�ت  ت���ب���ادل  �إىل 
�إط�����ار  �ل���ن���اج���ح���ة يف  �ل����ت����ج����ارب 
�ل�������ش���ر�ك���ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة بني 
�لتحديث  جم�����ال  يف  �ل���ب���ل���دي���ن 

�حلكومي.
وياأتي عقد هذه �لور�س �لتدريبية 
مكتب  عمل  فريق  ينظمها  �لتي 

�حل�����ك�����وم�����ي �أح�����������د خم�����رج�����ات 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �تفاقية 
ب���ني دول����ة �لإم�������ار�ت وم�����ش��ر يف 
�لتي  �حلكومي  �لتحديث  جم��ال 
ت�شمنت كذلك ت�شكيل فرق عمل 
م�شاريع..  عدة  لتنفيذ  م�شرتكة 
ك��م��ا �أط���ل���ق���ت حت���ت م��ظ��ل��ة هذه 
�لتفاقية جائزة م�شر لتطبيقات 
لطالب  �حل���ك���وم���ي���ة  �خل����دم����ات 
نوفمرب  �مل�����ش��ري��ة يف  �جل��ام��ع��ات 
فخامة  م����ن  ب���رع���اي���ة  �مل���ا����ش���ي 
�ل�شي�شي  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح  �ل��رئ��ي�����س 

رئي�س جمهورية م�شر �لعربية.
وكان �لدكتور م�شطفى مدبويل 
�مل�شري  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�أعمال  خ��ت��ام  �جل���ائ���زة يف  �أط��ل��ق 
�حلكومي  للتميز  م�شر  م��وؤمت��ر 
بالقاهرة  ع��ق��د  �ل����ذي   2018
و�شر�كة  بدعم  �ملا�شي  يوليو  يف 

�إمار�تية.

مهرجان الظفرة ينطلق الثنني القادم ب� 13 فعالية ت�ستهدف الأ�سرة والطفل

بدء اجتماع التحالف العاملي للقاحات والتح�سني يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
�لقادم  �لثنني  ي��وم  تنطلق  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
من  �لول  حتى  ت�شتمر  �لتي  �لظفرة  مهرجان  م��ن   12 �ل���دورة  فعاليات 

يناير 2019.
ونظمت جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية �م�س مبجل�س 
حممد خلف موؤمتر� �شحافيا ك�شفت فيه عن �أهم فعاليات �لدورة حتدث 
فيه كل من معايل �للو�ء ركن طيار فار�س خلف �ملزروعي رئي�س جلنة �د�رة 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  �بوظبي  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات 
�لتخطيط  �إد�رة  مدير  �مل��زروع��ي  خلفان  وعبيد  �لظفرة  ملهرجان  �ملنظمة 
�إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية وحممد  و�مل�شاريع يف جلنة 

بن عا�شد �ملهريي مدير مز�ينة �لإبل يف مهرجان �لظفرة.
وقال فار�س خلف �ملزروعي �ن مهرجان �لظفرة منذ دورته �لأوىل يف عام 
2008 متكن من حتقيق مكانة مرموقة على �شعيد �ملهرجانات �لرت�ثية 
�شاحب  قبل  من  �لالحمدود  �لدعم  بف�شل  وذل��ك  ودولياً  وعربيا ً �إقليميا ً
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” مل�شاريع 
�لوطنية �نطالقا ًمن ثقة  �لهوية  ُمقّومات وركائز  �شون �لرت�ث و تعزيز 
�شموه بالدور �لهام �لذي توؤديه �لثقافة و�ملعرفة يف نه�شة �ملجتمع وتقّدمه 

ومعنوية  و�قت�شاديةوجُمتمعية  تاريخية  �أبعاد  من  �ملهرجان  يحمله  مبا 
كبرية.

و�أ�شاف �نه كان للُمتابعة �لد�ئمة من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �لدور 
�لكبري يف �حلفاظ على  �لنجاح  �لظفرة لهذ�  �لأ�شا�س يف حتقيق مهرجان 
تر�ثنا �لأ�شيل و�لرتويج له وتعريف �لعامل به باعتبار هذ� �حلدث �لفريد 
�أحد �أهم عنا�شر هويتنا �لثقافية و�إرثنا �لوطني فقد ر�ّشخ �شموه يف نفو�شنا 
معنى �لولء للوطن و�لعتز�ز بتاريخنا وقيمنا �لأ�شيلة م�شري� �ىل �ن رعاية 
�شموه ودعمه ملهرجان �لظفرة �شكلت ُمرتكز� ً للحفاظ على تر�ثنا �لثقايف 
�لأ�شيل و�شمان توريثه لالأجيال �لقادمة وهو �لهدف �لذي حر�شت عليه 
�لقيادة �لر�شيدة منذ �لتبا�شري�لأوىل لبزوغ �شم�س دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملتحدة وما ز�لت ت�شري �ليوم على نهج �ملغفور له 
�لأج��ي��ال جميعهاع�شق �لرت�ث  �ل��ذي زرع يف  ث��ر�ه -  �آل نهيان - طّيب �هلل 

و�لعتز�زبه وُحّب �لعاد�ت و�لتقاليد �لأ�شيلة.
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  و�لتقدير  بال�شكر  وتقدم 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة لكّل ما ُيقّدمه �شموه من دعم وُم�شاندة ومتابعة 
لكافة فعاليات �للجنة و�أي�شاً حر�شه �لد�ئم على �إظهار مهرجان �لظفرة 
�ملميز حيث  �لإم��ار�ت ومكانتها  �أبوظبي ودول��ة  باإمارة  تليق  باأف�شل �شورة 
�شكل هذ� �لدعم ت�شريفا ً وحافز� ً لناعلى �لدو�م لنبذل ق�شارى جهودنا كي 

نكون على قدر �مل�شوؤولية �ملُوكلة لنا.
�إ���ش��اف��ات عديدة  ت�شهد  �ل���دورة  �ن  �مل��زروع��ي  ق��ال عبيد خلفان  م��ن جهته 
وجديدة هي �لأكرب من نوعها على مدى �لدور�ت �ل�شابقة بحيث ت�شتهدف 
�مل�شاركني و�ل��زو�ر و�ل�شياح  كافة �لفئات وُت�شاهم يف ��شتقطاب �لعديد من 
�لرت�ثية  �مل�شابقات  لكافة  800 جائزة  من  �أك��ر  تخ�شي�س  ومّت  و�لطلبة 
�ل��ع��ام م��وزع��ة على مز�ينة �لإب���ل و�ل��ع��دي��د م��ن �مل�شابقات  و�مل��ز�ي��ن��ات ه��ذ� 
�ل�شقور  ومز�ينة  �ل�شقور  وم�شابقة  /�ملحالب  مثل  للمهرجان  �مل�شاحبة 
�لرماية، �شباق �خليل �لعربي �لأ�شيل، ومز�ينة �ل�شلوقي �لعربي �لرت�ثي 
�حلام�س  و�للنب  �لنعيم  غنم  ومز�ينة  �لرت�ثي  �لعربي  �ل�شلوقي  و�شباق 
�ل�شعبية و�لتي  �لفنون  �أ�شاليب تغليفها وم�شابقة  و�أف�شل  �لتمور  ومز�ينة 
وحرف  وطبخ  �أزي��اء  من  �حلرفيات  وم�شابقات  و�ل�شيالت  �ل�شعر  تت�شمن 
يدوية/ بالإ�شافة �إىل �مل�شابقات �ليومية �لتي تقام يف قرية �لطفل و�مل�شرح 

�لرئي�شي للمهرجان.
وت�شهد مز�ينة �لإبل يف كّل عام م�شاركات خليجية وحملية و��شعة وُي�شارك 
�أ�شو�ط �ملز�ينة �ملختلفة و�لبالغ عددها  مالك �لإبل يف �لدورة �لقادمة يف 
76 �شوطا وقد خ�ش�شت �للجنة �ملنظمة لهذه �لأ�شو�ط جو�ئز قيمة بقيمة 

�إجمالية بلغت �أكر من 38 مليون درهم موزعة على 590 جائزة.
فعالية   13 تنظيم  �ملهرجان  �ل��دورة �حلالية من  ه��ذه  خ��الل  يتم  و�شوف 
جديدة ت�شتهدف �لأ�شرة و�لطفل وذلك بالتعاون مع د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة 

–�أبوظبي و�لتي �شتقام يف قرية خارجية للعائالت مليئة باملرح و�لعرو�س 
جمانية  ممتعة  �أن�شطة  وت�شم  �مل��اأك��ولت  م��ن  متنوعة  وب��اق��ة  �لرتفيهية 
موجهة جلميع �أفر�د �لعائلة تنظم يف �لهو�ء�لطلق طيلة �أيام �ملهرجان �إىل 

جانب �حتفالت ر�أ�س �ل�شنة �مليالدية وعرو�س �لألعاب �لنارية.
�ملُنظمة  �لعليا  �للجنة  �أن  على  �مل��ه��ريي  عا�شد  ب��ن  حممد  �أك��د  جهته  م��ن 
�لدقيقة  و�ملعايري  �ل�شو�بط  و�شع  على  با�شتمر�ر  تعمل  �لظفرة  ملهرجان 
�ملز�ينات  جن��اح  يف  �لأ�شا�شية  �ل��ق��اع��دة  يعترب  ذل��ك  �ن  حيث  �لإب���ل  ملز�ينة 
�لرت�ثية و�ملهرجان ب�شكل عام و�شعت خالل هذه �لدورة و�لدور�ت �ل�شابقة 
�إىل �ختيار �أع�شاء يف جلان �لتحكيم من ذوي �خلرب�ت �لطويلة و�ملميزة يف 

هذ� �ملجال.
ويف �إطار �لإجر�ء�ت �ملُتبعة لتنظيم �أ�شو�ط �ملز�ينة فاإّنه �شوف يتم ��شتقبال 
بيوم وقد مّت تخ�شي�س حظائر خا�شة  �ل�شوط  �مل�شاركة قبل موعد  �لإب��ل 
�أف�شل  ب�����ش��ورة  �ل��ع��م��ل  تنظيم  يف  �هلل  ب����اإذن  ذل���ك  و�شي�شهم  �ل��غ��اي��ة  ل��ه��ذه 

ويخت�شر �ملزيد من �لوقت على �للجان �لطبية وجلنة �لتحكيم.
و��شار �ىل �ن �للجنة �ملنظمة حر�شت على ت�شكيل جلنة من جهاز �أبوظبي 
�شني  �ملُتخ�شّ �لأطباء  من  ع��دد�  وت�شّم  �لتحكيم  وجلنة  �لغذ�ئية  للرقابة 
وذلك ليتم فح�س �لإبل �مل�شاركة من جماهيم وحمليات عن طريق �لأ�شعة 
�لنز�هة  �أعلى درج��ات  �ملُنظمني على حتقيق  و�أخ��ذ عينات �لدم حر�شاً من 

وجتنب �أي عبث يف �ملطايا �مل�شاركة.

•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون مع  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �لجتماع  �أعمال  �م�س  ب��د�أت 
�لتحالف �لعاملي للقاحات و�لتح�شني “جايف” ل�شتعر��س �لتقدم �ملرحلي يف 
خطة “جايف” للفرتة 2016 2020- ودر��شة �لتحديات �لقائمة وتنقيح 
و�للقاحات يف  �لتح�شينات  �ملتخذة لزيادة فر�س �حل�شول على  �لإج��ر�ء�ت 
�لدول �لأكر فقر� على م�شتوى �لعامل مبا ي�شهم يف متكني �جليل �لقادم 

من خالل تعزيز �ل�شحة �لعامة.
وي�شارك يف �لجتماع - �لذي ي�شتمر يومني يف �لعا�شمة �أبوظبي - فخامة 
رو�شاريو  دو  �أغو�شتينو  وكارلو�س  �لنيجر  جمهورية  رئي�س  �إي�شوفو  حممد 
و�ملجتمع  �حلكومات  ع��ن  ممثل   300 �إىل  �إ�شافة  موزمبيق  وزر�ء  رئي�س 
�ملدين و�لقطاع �خلا�س وكبار �لقادة و�مل�شوؤولني من جمتمع �ل�شحة �لعاملي 
لالحتفاء مب�شاهمة �لتحالف �لعاملي للقاحات و�لتح�شني يف ح�شول 700 
مليون طفل على �لتح�شينات �لالزمة و�إنقاذ �أرو�ح 10 ماليني طفل منذ 
لقاء  �آخ��ر  منذ  �ملحقق  �لتقدم  ��شتعر��س  بجانب   2000 ع��ام  يف  تاأ�شي�شه 
�ل�شحة  م�شتقبل  ت�شكيل  يف  و�مل�����ش��اع��دة   2015 ع��ام  �لتقدم  ل�شتعر��س 
ل�شوؤون  دول��ة  وزي���رة  �لها�شمي  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  رمي  معايل  وق��ال��ت  �لعاملية.  
�ملهم ل�شتعر��س جهود  �لجتماع  ��شت�شافة هذ�  “ ي�شرنا  �ل��دويل  �لتعاون 
ب�  �حتفائنا  مع  �لجتماع  ويتز�من  و�لتح�شني  للقاحات  �لعاملي  �لتحالف 
�لذكرى �ملئوية للو�لد �ملوؤ�ش�س لدولة �لإمار�ت �لعربية  ز�يد” لحياء  “عام 
�ملتحدة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه “ وهو �لذي كانت 

�لإن�شان  وبناء  �لفرد  �ل�شتثمار يف �شحة  مبادئ  �إر�شاء  يف  �لطوىل  �ليد  له 
�إدر�ك���ا منه ملا تعود به من فائدة جمة على �لأف���ر�د و�لأ���ش��ر و�ملجتمع ككل 
و�لتح�شني  للقاحات  �لعاملي  �لتحالف  �لتز�م  �لتي تتالقى مع  �ملبادئ  وهي 

بتح�شني حياة �لأطفال يف دول �لعامل �لأكر فقر�”.
�إد�رة  �إيويال رئي�شة جمل�س   - �أوكوجنو  �لدكتورة جنوزي  من جهتها قالت 
منذ  حر�س  �لتحالف  �إن  “جايف”  و�لتح�شني  للقاحات  �لعاملي  �لتحالف 
تاأ�شي�شه على حتقيق �لتنمية باأ�شلوب خمتلف حيث تبنى منهجيات ت�شتند 
�إىل �لبتكار و�لتكنولوجيا و�عتمد على نقاط �لقوة �لن�شبية �لتي يتمتع بها 
�شركاوؤه من �أجل �لنجاح يف حتقيق ر�شالته �لطموحة .. م�شرية �إىل �أن هذ� 
تتخطى  �آث��ار  وحتقيق  �ملقدمة  �ل�شتثمار�ت  عو�ئد  تعظيم  يف  �شاهم  �ملنهج 
�لأف���ر�د من  �إح���د�ث تغري�ت حتولية يف حياة  �إىل  �للقاحات  �إع��ط��اء  جم��رد 
�أجل م�شتقبل �أف�شل. هذ� وت�شطلع دولة �لإمار�ت بدور قيادي يف �مل�شاعد�ت 
�شحة  حلماية  �لهادفة  �لإن�شانية  و�ملبادر�ت  �جلهود  دعم  ومنها  �خلارجية 
�شعوب �لعامل و�لرتقاء مبعدلت �لتنمية �لب�شرية.. وعلى �شبيل �ملثال فمنذ 
�لأطفال  �شلل  مر�س  ��شتئ�شال  جلهود  دعما  �ل��دول��ة  قدمت   2011 ع��ام 
�لعاملي للقاحات و�لتح�شني  �لتحالف  �أخرى ل�شالح  �إىل م�شاهمات  �إ�شافة 
حيث تعترب مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
يف  �لأطفال  �شلل  ل�شتئ�شال  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لعاملية  �لر�ئدة و�ملتميزة يف دعم �جلهود  �لإن�شانية  �ملبادر�ت  �إحدى  �لعامل 
�لدول  ل�شتئ�شال �ملر�س و�لتقليل من حالت �لإ�شابة به بن�شبة كبرية يف 
�مل�شتهدفة باملبادرة. وقد ترجمت �ملبادرة �لكرمية ل�شموه عمليا من خالل 

باك�شتان  �لأطفال يف جمهورية  �شلل  للتطعيم �شد  �لإم��ار�ت  �إط��الق حملة 
�لإ�شالمية يف عام 2014 و�لتي ��شتطاعت منذ �إطالقها وحتى عام 2018 
جرعة  مليون   346 يقارب  مبا  طفل  مليون   57 من  �أك��ر  ��شتهد�ف  من 
تطعيم حمققة �لنجاح �مليد�ين و�مل�شاهمة يف �نخفا�س عدد حالت �لإ�شابة 
8 حالت  2014 �ىل  306 حالت يف عام  ب�شلل �لأطفال يف باك�شتان من 

فقط يف �أول ع�شرة �أ�شهر من عام 2018 وبن�شبة �نخفا�س بلغت 97%.
من ناحيته قال �لدكتور �شيث بريكلي �لرئي�س �لتنفيذي للتحالف �لعاملي 
دولة  �شاعدت  ثابت  ك�شريك  ل��دوره��ا  ��شتمر�ر�  �إن��ه  و�لتح�شني  للقاحات 
�ملزيد من  �إىل  �لو�شول  و�لتح�شني يف  للقاحات  �لعاملي  �لتحالف  �لإم��ار�ت 
�لأطفال وتزويدهم باللقاحات �مل�شاهمة يف �إنقاذ �لأرو�ح.. م�شيد� مب�شاهمة 

�لدولة ومو�قفها �لثابتة جتاه �لتحالف.
و�أعرب عن �متنانه لدولة �لإمار�ت ل�شت�شافتها هذ� �لجتماع �لذي �شيتيح 
�لفر�شة لتد�ر�س �لنتائج �ملحققة على مدى �ل�شنو�ت �ملا�شية و�لعمل على 
للقاحات  �لعاملي  �لتحالف  �شيتبعه  �ل��ذي  �لبتكار  من��وذج  م�شتقبل  ت�شكيل 
و�لتح�شني يف ظل عو�مل �لزيادة �ملطردة للتعد�د �ل�شكاين �لعاملي و�لهجرة 
زي��ادة خماطر  ت�شهم جميعها يف  �لتي  �ملناخ  و�آث��ار تغري  �لعمر�ين  و�لزحف 
زيادة  �أجل  �لعامل من  �لأمر��س و�لأوب��ئ��ة.. متطلعا للعمل مع قادة  تف�شي 
من  و�لتح�شني  للقاحات  �لعاملي  �لتحالف  لتمكني  �لعمل  من���وذج  تعزيز 

��شتمر�ر ��شتعد�ده ملو�جهة هذه �لتحديات من �أجل �لأجيال �لقادمة.
رجعية  تغذية  عملية  �آخ��ر  منذ  �ملحقق  �لتقدم  ��شتعر��س  �إىل  وبالإ�شافة 
�مل�شتوى  رفيع  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  يعد   2015 ع��ام  برلني  يف  �لتحالف  �أج��ر�ه��ا 

فر�شة لت�شكيل م�شتقبل منوذج �لعمل �لذي �شيتبناه �لتحالف و�مل�شاعدة يف 
�لأطفال  �لتي تعرقل ح�شول  �لقائمة  �لتحديات  �لتغلب على  بحث و�شائل 

على �جلرعات �لكاملة للقاحات �ملو�شى بها.
ويعد �لتح�شني من �لتدخالت �لتي تت�شم بالفعالية من ناحية �لتكلفة وقوة 
�لتاأثري كما �أنها من �ملمار�شات �لأ�شا�شية للرعاية �ل�شحية �لأولية ويعترب 

مبثابة من�شة �نطالق معززة لإتاحة رعاية �شحية �أف�شل للجميع.
��شتعر��س  تقرير  موؤخر�  و�لتح�شني  للقاحات  �لعاملي  �لتحالف  ن�شر  وقد 
�لعاملي  �لتحالف  �أن  بالذكر  2016-2020. جدير  �ملدة للفرتة  منت�شف 
للقاحات و�لتح�شني قد دعم ومنذ تاأ�شي�شه عام 2000 حت�شني ما يقرب 
�لأبي�س  �لبحر  �شرق  منطقة  يف  تقع  دول  �شت  يف  طفل  مليون   100 من 
�ملتو�شط بح�شب �لتق�شيم �ملعتمد يف منظمة �ل�شحة �لعاملية هي.. �أفغان�شتان 
وجيبوتي وباك�شتان و�ل�شومال و�ل�شود�ن و�ليمن.. وطبقا ل�شيا�شة �لتاأهل 
و�لتحول �لتي و�شعها �لتحالف �لعاملي للقاحات و�لتح�شني �شتتاأهل �شوريا 
�أي�شا لالن�شمام �إىل قائمة �لتحالف للدول �ملدعومة �بتد�ء من �لأول من 

يناير 2019.
وقدم �لتحالف �لدعم �إىل 33 دولة من �أ�شل 57 دولة يف منظمة �لتعاون 
�لإ�شالمي كما �شاعد يف �شمان حت�شني ما يزيد عن 288 مليون طفل يف 

�لدول �لأع�شاء يف �ملنظمة.
وقد �شاهمت �إجناز�ت �لتحالف يف تعجيل �جلهود �لر�مية خلف�س �ملعدلت 
�لعاملية لوفيات �لأطفال يف �شن حتت �خلام�شة وتو�شيع نطاق �لآثار �ملحققة 

مبا يتجاوز �مل�شتهدف من �لتح�شني.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/توب �شكاي لتجارة �ملعد�ت �لن�شائية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1667222 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شن خ�شر �لزريقي %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نا�شر ر��شد �شامل ر��شد �لكعبي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/نا�شر ر��شد �شامل ر��شد �لكعبي من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.90*0.20 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ توب �شكاي لتجارة �ملعد�ت �لن�شائية

TOP SKY CONSTRUCTION EQUIPMENT TRADING
�ىل/توب �شكاي لتجارة �ملعد�ت �لن�شائية ذ.م.م

TOP SKY CONSTRUCTION EQUIPMENT TRADING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية يف �أبوظبي �ن �شركتي ت�شكو للدر��شات 
�لفنية و �لهند�شية و�لعلمية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1106739 ومكتب 
قد   CN  1104422 ذ.م.م  يونيكو  �لهند�شية  لال�شت�شار�ت  �جلامعة 
تقدمنا بتاريخ:2018/12/10 بطلب �ندماج بحيث تندمج �لثانية 
م�شلحة  ذي  ولكل  �ل�شركتني  �حدى  د�ئني  من  �ي  وعلى  �لوىل  يف 
�لعرت��س على �لندماج لدى مقر �ل�شركة �لد�جمة �لكائن يف �لعني 
�جليمي - بناية حممد �شامل �لكندي - خالل مهلة 30 يوم من ن�شر 
هذ� �لعالن و�ر�شال ن�شخة من �لعرت��س لد�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
�أبوظبي  - و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى  يف 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �مل ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1041797 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شيف بدر عامر م�شلم �ل�شيعري من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شيف بدر عامر م�شلم �ل�شيعري من 50% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك �حمد �شلطان �ل�شالمي �لنيادي

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �شالون �مل ذ.م.م
AMAL SALON LLC

�ىل/مركز كاريزما للعناية �ل�شخ�شية للرجال - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CHARISMA GENTS PERSONAL CARE CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/د�يلي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتاأجري �لقو�رب
رخ�شة رقم:CN 2281136  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية 

�ملنارة �ملرور
رخ�شة رقم:CN 2017103  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
للتجارة  �لفني  �ملركز  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�خلدمات �ملحدودة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1023926 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر�شيدة بغوم جعفر غالم  %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ندمي جعفر جعفر غالم  %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمعة حممد علي �لفقاعي �ل علي  %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر�شيدة بغوم جعفر غالم
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ندمي جعفر جعفر غالم

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبيد حممد عبيد �لغوي�س �ل�شويدي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
ليربتي  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�أبوظبي لل�شيار�ت ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1005866 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �ل�شيخ خالد عبد�لعزيز حممد �شقر �لقا�شمي  %1

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شركة ليربتي لال�شتثمار ذ.م.م
LIBERTY INVESTMENT CO LLC من 90% �ىل %99

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خلفان �شعيد جمعه �لكعبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دبي للهو�تف ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1045757 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعود ريا�س حممد �شريف طاهر �ل�شيباين  %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �بر�هيم �شامل �لكيت �لعلي
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ك�ش�شو�ر�ت ولو�زم �لهو�تف �ملتحركة - 

بالتجزئة )4741013(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شكاي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

تي�س للمقاولت �لعامة ذ.م.م - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1180762-1  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س  �لرخ�شة 
�لجيال  ثقة  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1453354 
و�عادة  �لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء  �لعامة  للنقليات 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
لي�شز  �ل�ش�����ادة/هيلثي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمعجنات وخدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2212209 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �يزي�س عبا�س نا�شر عبد�لوهاب �حلد�د  %100

تعديل وكيل خدمات/حذف �حمد خريي جوهر خريي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف طوين �شبحي برو

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
�لوطنية  �ل�ش�����ادة/�لريف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ل�شالح �ملركبات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1192103 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة بدر نا�شر حممد �شامل �ملهري  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيد نور �لهدى فاروق �شيد �شغري �حمد

تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد يو�شف �بر�هيم بوعتابه �لزعابي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بالك بريل هيلث كري ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2000859 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعاد حم�شن حممد �لنقيب %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف موزه حممد ر�شه زيتون �ملهريي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مرمي مطر خمي�س بيات �ملهريي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/ بالك بريل هيلث كري ذ.م.م

BLACK PEARL HEALTH CARE LLC
�ىل/بالك بريل هيلث كري  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

BLACK PEARL HEALTH CARE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�شاط/��شافة جممع طبي )8620021(

تعديل ن�شاط/��شافة مر�كز �عادة �لتاأهيل )8710001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

روز لتن�شيق �حلد�ئق
رخ�شة رقم:CN 1864521  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

�سيليكت �ستون للتجارة العامة- ذ.م.م
�أ�س- حما�شبون قانونيون- فرع �بوظبي  �آر  يعلن مكتب/ بي 
�لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتمع  قر�ر  مبوجب  �نه 

بتاريخ بالرقم 1849006173 بتاريخ 2018/11/19
بحل وت�شفية �شركة:

�صيليكت �صت�ن للتجارة العامة- ذ.م.م
مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 
  024189126 فاك�س    024189126 رقم  هاتف   �ملعني  �مل�شفى 
�شركة  بناية  ز�يد-  بن  خليفة  �شارع  �بوظبي   45526 �س.ب  
 )914( رقم  مكتب   )9( �لطابق  للتاأمني  �لوطنية  �بوظبي 
 45 �أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار 

يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة 
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 

اإع������الن تن�في�ذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�سر
»قرار املحكمة«

يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/596 تنفيذ خارجي
 398 ال�صعبي رقم  امل�صكن  50% يف  ال�صي�ع  ال�رثة على  التنفيذ بيع ن�صيب  قرر قا�صي 
وم�صاحتها  اخليلي  را�صد  عبداهلل  حممد  �صلمى  ورثة  با�صم  القدمية  ال�صهامة  ح��ص 
)8000.00( قدمًا مربعًا )م�صاحة كامل العقار( ح�صبما ورد يف كتاب البلدية، على اأن 
2018/12/17 يف متام ال�صاعة ال�احدة  يتم البيع باملزاد العلني ي�م االثنني امل�افق 
م�صاًء وحتى متام البيع بقاعة املزادات امللحقة باإدارة التنفيذ باملقر الرئي�صي بدائرة 
الق�صاء الكائن باأب�ظبي بثمن اأ�صا�صي قدره 968.000 درهم )ت�صعمائة وثمانية و�صت�ن  
والتاأمني  امل�صروفات  �صداد  ال�صراء  راغبي  امل�صاريف وعلى  اإىل  باالإ�صافة  الف درهم( 
% من الثمن االأ�صا�صي نقدًا اأو بكفالة م�صرفية �صادرة  املدف�ع مقدمًا مبا ال يقل عن 20 

من اأحد امل�صارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�صيك مقب�ل الدفع.
اأمني ال�صري   قا�صي التنفيذ  

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

اإع������الن تن�في�ذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�سر
»قرار املحكمة«

يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/503 تنفيذ عام
ح��ص  زايد  بن  حممد  مبدينة   C130 التجارية  االر�ص  بيع  التنفيذ  قا�صي  قرر 
حممد بن �صرق 12 با�صم فالح فايع حم�د القحطاين واخرون وم�صاحتها )50*70( 
ي�م  العلني  باملزاد  البيع  يتم  اأن  على  البلدية،  كتاب  يف  ورد  ح�صبما  مربع  قدمًا 
البيع  متام  وحتى  م�صاًء  ال�احدة  ال�صاعة  متام  يف   2018/12/17 امل�افق  االثنني 
الكائن  الق�صاء  بدائرة  الرئي�صي  باملقر  التنفيذ  بــاإدارة  امللحقة  املــزادات  بقاعة 
9.735.000 درهم )ت�صعة ماليني و�صبعمائة وخم�صة  اأ�صا�صي قدره  باأب�ظبي بثمن 
وثالث�ن األف درهم( باالإ�صافة اإىل امل�صاريف وعلى راغبي ال�صراء �صداد امل�صروفات 
بكفالة  اأو  نقدًا  االأ�صا�صي  الثمن  من   %  20 عن  يقل  ال  مبا  مقدمًا  املدف�ع  والتاأمني 

م�صرفية �صادرة من اأحد امل�صارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�صيك مقب�ل الدفع.
اأمني ال�صري   قا�صي التنفيذ  

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2822   تنفيذ جتاري  
جمهول  م   م  ذ  ���س   - �لعامة  للتجارة  موناركي  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�شاريع �بك�س �خلليج - �س ذ م م 
وميثله / ح�شن علي مطر �لريامي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )173189( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  بحقك يف حالة  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
عيادة جامعة عجمان املتنقلة لطب الأ�سنان ت�ستمر يف تقدمي خدماتها ملختلف فئات املجتمع

•• عجمان - الفجر: 

�لأ�شنان  لطب  �ملتنقلة  عجمان  جامعة  ع��ي��ادة  ق��ّدم��ت 
 240 م��ن  لأك���ر  و�لعالجية  �لت�شخي�شية  خدماتها 
باإمارة  ع���دة م��وؤ���ش�����ش��ات  ن��وف��م��رب يف  ح��ال��ة خ���الل �شهر 

عجمان.
يف  �لعاملني  �لعّمال  �شكن  �ملتنقلة  �لعيادة  ز�رت  حيث 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان عدة مر�ت، وقدمت 
خدماتها لأكر من 100 عامل وموظف من �أ�شحاب 
�لدخل �ملحدود. كما ز�رت �لعيادة �ملتنقلة د�ئرة �لتنمية 

و�لعالجات  �لفح�س  وقدمت  عجمان  يف  �لقت�شادية 
�أما يف  �لدعم.  17 حالة من عّمال خدمة  ل�  �لب�شيطة 
�أكر  جمعية �لإح�شان �خلريية فقد مت فح�س وعالج 

من 30 حالة من �لأيتام و�أمهاتهم.
كما ز�رت �لعيادة مركز �شرطة �ملدينة �ل�شامل يف عجمان، 
وقدمت �لك�شف و�لعالج ل� 31 حالة من عمال خدمات 
�ل��دع��م. و���ش��م��ن �ح��ت��ف��الت �جل��ام��ع��ة ب��ال��ي��وم �لوطني 
لدولة �لإمار�ت، ��شتقبلت عيادة جامعة عجمان �ملتنقلة 
لطب �لأ�شنان، وعلى مدى يومني متتاليني 58 حالة 
بالقرب  تو�جدها  لدى  �جلامعة  و�شيوف  �لطلبة  من 

مقر  يف  و�مل��ع��ار���س  للموؤمتر�ت  ز�ي��د  �ل�شيخ  مركز  م��ن 
�جلامعة باجلرف.

�ملتنقلة لطب  �أن عيادة جامعة عجمان  وجدير بالذكر 
�أ�شنان جمهزتني باأحدث  �لأ�شنان حتتوي على عيادتي 
جميعها  تعقيم  وج��ه��از  �شينية  �أ�شعة  وج��ه��از  �لأج��ه��زة 

مطابقة للمعايري �لعاملية. 
وكانت موؤ�ش�شة �لعجماين لالأعمال �خلريية قد مّولت 
�لأع���م���ال �خلريية،  ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة  �مل�����ش��روع  ه���ذ� 
�لعلمية  »�ل�شركة  فهي  للعيادة  �مل�شنعة  �ل�شركة  �أم���ا 

لل�شناعات«.

النائب العام : الإمارات رائدة يف جمال حماية وتعزيز حقوق الإن�سان
•• اأبوظبي -وام:

�أكد �شعادة �مل�شت�شار د. حمد �شيف 
�ل�شام�شى �لنائب �لعام للدولة �أن 
حقوق �لإن�شان كانت وتبقى �أمال 
�إىل بلوغ منتهاه  ت�شعى �لإن�شانية 
�أي���ن���م���ا وج����د �لإن���������ش����ان، وه����ي يف 
معايري  �أهم  �لع�شر �حلديث من 
ت���ق���ي���ي���م م�������دى حت�������ش���ر �ل�������دول 
دولة  تلتزمها  ما  بقدر  و�ل�شعوب 
�أو �شعب. وقال �مل�شت�شار�ل�شام�شى 
�لعاملي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  كلمته  يف 
�ل���ذي ي�شادف  �لإن�����ش��ان  حل��ق��وق 
�ن  ع����ام  ك���ل  م���ن  دي�����ش��م��رب   10
�لإم����ار�ت ر�ئ���دة يف جم��ال حماية 
وت��ع��زي��ز ح��ق��وق �لإن�����ش��ان، كما �أن 
نهج �لدولة ر�شخ لتاأ�شيل و�حرت�م 
وح��م��اي��ة ورع���اي���ة م���ب���ادئ حقوق 

�لإن�شان وحرياته �لأ�شا�شية.
�لإن�������ش���ان  ح����ق����وق  �أن  و�أ�������ش������اف 
�ملحدثة  ���ش��وره��ا  يف  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
و�لأك���ر دق��ة و�إح��ك��ام��ا يف �لبيان 
�لإع�������الن  وث���ي���ق���ة  يف  وردت  ق����د 
�ل��ع��امل��ي حل���ق���وق �لإن�������ش���ان، على 
نحو ميكن معه �إرجاعها �إىل عدة 
ت�شمل  �أ�شا�شية  حقوق  �أو  م��ب��ادئ 
�حلق يف �حلرية باعتبار �أن �لب�شر 
بالفطرة،  �أح��ر�ر�  يولدون  جميعا 
وم����ن ث���م ل ي��ج��وز �����ش���رتق���اق �أو 
�أح���ده���م، ك��م��ا ل يجوز  ����ش��ت��ع��ب��اد 
لأيهم،  تع�شفيا  �لنفي  �أو  �لقب�س 
وميتد �أث��ر ه��ذ� �حل��ق �إىل حماية 

وحمايتها يف �شتى بقاع �لأر�س.
ريادة  يعك�س  م��ا  �أه���م  وق��ال:ل��ع��ل 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�لإن���������ش����ان  يف جم��������الت ح����ق����وق 
وتعاملها مع مو�طنيها و�ملقيمني 
ع���ل���ى �أر�����ش����ه����ا، ج����ه����ود �ل����دول����ة 
�أ���ش��ا���ش��ي��ة حددها  ���ش��و�ب��ط  وف����ق 
يف  قو�نينها  ونظمتها  د���ش��ت��وره��ا 
و�مل�شموح،  �مل��م��ن��وع  ب��ني  �ن�����ش��ج��ام 
منذ  �ل��دول��ة  د�شتور  ت�شمن  فقد 
�ملتعلقة  �مل����ب����ادئ  �لحت������اد  ق���ي���ام 
وحماية  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  بكفالة 
من  �نطالقاً  �لأ�شا�شية،  حرياته 
�لر�شيدة وقناعتها  �إميان قيادتها 
ب���اأن �لإن�����ش��ان ه��و حم��ور �لتنمية 
�مل�شاو�ة  �لد�شتور  فكفل  وهدفها، 
و�حلريات  �لجتماعية  و�لعد�لة 
�شبقت  ك��م��ا  و�ل���دي���ن���ي���ة،  �مل���دن���ي���ة 
�لت�شريعات  مب��ن��ظ��وم��ة  �ل���دول���ة 
�ل��ف��اع��ل��ة �ل��ك��ف��ي��ل��ة ب��ج��ع��ل حقوق 
�لإن�شان �أ�شلوب حياة ونهجا ثابتا 
ما  ي��و�ك��ب  ن��ح��و  وع��ل��ى  م�شتد�ما 
�ملت�شارعة  �لع�شر  تطور�ت  تفرزه 
�لب�شرى،  �ل�����ش��ل��وك  �أمن�����اط  م���ن 
و�لطفرة �لعلمية �لهائلة �لتي قد 
و�إيجابياتها  فو�ئدها  م��ع  حتمل 
م���ن �ل�����ش��ل��ب��ي��ات م���ا مي�����س حقوق 
�لإن�شان ، فكانت قو�نني مكافحة 
على  �لإره��اب��ي��ة حفاظا  �جل��ر�ئ��م 
حياته  ح��ف��ظ  يف  �لإن�������ش���ان  ح���ق 
�لأمن،  يف  �حل��ق  وكفالة  وملكيته 
وم����ك����اف����ح����ة ج������ر�ئ������م �لجت��������ار 

م��ت��ك��ام��ل، ي��ر���ش��ى ق��ي��م �لح����رت�م 
�ملتبادل و�لت�شامح ون�شر �حلريات 
�لعن�شرية  ون����ب����ذ  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
و�ل��ت��م��ي��ي��ز. وه���ذ� �حل���ق يت�شمن 
باعتبار  �لأخ�����رى  �حل��ق��وق  ك��اف��ة 
�لرتبوية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�إليها،  ل���ل���و����ش���ول  لزم������ا  ع����م����اد� 
ت�شاوت  م��ت��ى  �لأج������ور  وت�������ش���اوى 
يقيم حياة  و�مل��ه��ام مب��ا  �لأع���م���ال 
كرمية لالإن�شان يف نف�س �لظروف 

�لقت�شادية.
�حل�����ق يف  �إيل  ����ش���ع���ادت���ه  و�أ������ش�����ار 
�حل���ي���اة، مب���ا ي�����ش��م��ن ���ش��الم��ت��ه و 
ك���ر�م���ت���ه، ف��ل��ك��ل �إن�������ش���ان ح��ق��ه يف 
�ل��ع��ي�����س ب�����ش��الم��ة وك���ر�م���ة تليق 
باإن�شانيته، فال يتعر�س للتعذيب 
ول  �مل�شروعة،  غ��ري  للعقوبات  �أو 
�لقا�شية  �أو  �لوح�شية  �مل��ع��ام��الت 
وي�شمل  �لكر�مة،  من  �حلاّطة  �أو 
�لفرد  ح�����ش��ول  يف  �حل����ق  ك���ذل���ك 
عادل  دخ��ال  عليه  ي��در  عمل  على 
وم�شتوى  ك���رمي���ة،  ح���ي���اة  ي��ك��ف��ل 
معي�شة يحقق �لرفاهية و�ل�شحة 
ل��ه ولأ���ش��رت��ه، م��ع �إت��اح��ة ميقات 
�ل��دوري��ة مبا  و�ل��ع��ط��الت  للر�حة 
�لإن�شانية،  �ل��ك��ر�م��ة  ه���ذه  ي��ع��زز 
�لبطالة  وتاأمني معي�شته يف حال 
�أو  �ل���ع���ج���ز  �أو  �ل�����ش��ي��خ��وخ��ة  �أو 
�لرتمل �أو �ملر�س �أو ما يعوقه عن 
�لعمل و�لتك�شب و�لعي�س بكر�مة، 
بجانب �حل��ق يف �لأم���ن ب��دء� من 
كل  و�أن  �ل������رب�ءة  �أ����ش���ل  م���ر�ع���اة 

�أن  معاقب عليها قانونا، و�أوجبت 
تعني �لدولة حماميا على نفقتها 
ملن يعجز عن توكيل حمام للدفاع 
عنه خالل �لتحقيقات و�ملحاكمة، 
لرعاية  �لدولية  �ملعايري  وو�شعت 
�لنفاذ،  م��و���ش��ع  م��ق��ي��دي �حل��ري��ة 
�لق�شائية  ل��ل�����ش��ل��ط��ة  و�أوك�����ل�����ت 
مر�قبة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  وت�شمل 
منظومة �لعد�لة �جلنائية يف كافة 
�لتز�مات  مر�حلها، مبا جعل من 
�ل��دول��ة مب��ب��ادئ �لإع���الن �لعاملي 
و�ق��ع��ا ملمو�شا  �لإن�����ش��ان  حل��ق��وق 

يعي�شه �لنا�س على �أر�شها.
وع����ل����ى �مل�������ش���ت���وي���ني �لإق���ل���ي���م���ي 
للعديد  �لدولة  �ن�شمت  و�ل��دويل 
من �لتفاقيات و�ملعاهد�ت مع دول 
�أخرى ملوؤ�زرة دول �لعامل يف تفعيل 
لت�شود  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  و�شيانة 
قيمها ومفاهيمها حياة �لب�شرية، 
كما قدمت دولة �لإم��ار�ت �لدعم 
�لإن�شان يف  ملفو�شية حقوق  �ملايل 
بفعالية  و�شاركت  �ملتحدة،  �لأمم 
�لإن�شان  ح��ق��وق  جمل�س  يف  ب��ن��اءة 
�ملتحدة،  �لأمم  مل��ن��ظ��م��ة  �ل���ت���اب���ع 
وم��از�ل��ت دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
�ملتحدة تدعم ماليا وب�شريا وتقنيا 
�إمي��ان بحقوق �لإن�شان- كل  -عن 
ك��ي��ان ومنظمة وه��ي��ئ��ة ودول����ة يف 
�أي مكان يف �لعامل يحتاج دعمها، 
جلعل ح��ق��وق �لإن�����ش��ان ج���زء� من 
حياة �لب�شر تكرميا لبنى �لإن�شان 

و�إحياء للنفو�س.

�لأ����ش���خ���ا����س م���ن �ل���ت���دخ���الت يف 
حياتهم �خلا�شة بغري م�شروعية، 
�حلق  ه��ذ�  معنى  ي�شمله  م��ا  على 
م���ن ح��م��اي��ة ل��ل��م�����ش��ك��ن و�لأ����ش���رة 
تكوين  و�خ���ت���ي���ار   ، و�مل����ر������ش����الت 
�ملقدمني  رغبة  وفق  �لأ�شرة  هذه 
على �ل��زو�ج متى بلغو� �شنه، وفى 
و�ختيار  �لتنقل  حق  �أي�شا  معناه 
و�لتمتع  و�لإق��ام��ة،  �حل��ل  مو�شع 
ب������اأي ج��ن�����ش��ي��ة وع������دم �حل���رم���ان 
�عتناق  يف  و�حلرية  تع�شفا،  منها 
ويف  و�ملعتقد�ت  �ل�شيا�شية  �لآر�ء 
تغيريها، و�لإع��ر�ب و�لتعبري عن 
هذه �لأفكار و�ملعتقد�ت دون تقيد 

بحدود جغر�فية.
كما �أ�شار �لنائب �لعام للدولة �إيل 
�لتمييز  �مل�����ش��او�ة وع���دم  �حل��ق يف 
�حلقوق  يف  مت�شاوون  �لنا�س  لأن 
دون  �لإن�������ش���ان���ي���ة،  �ل���ك���ر�م���ة  ويف 
�للغة  ب�شبب  لالختالفات  �لنظر 
�أو  �ل��دي��ن  �أو  �ل��ع��رق  �أو  �ل��ل��ون  �أو 
�أو  �لجتماعي  �مل��رك��ز  �أو  �جلن�س 
�إن�شان  لكل  لذ� يحق  �لقت�شادي، 
�لقانونية،  ب�شخ�شيته  ُيعرتف  �أن 
�أن  من  �أي�شا  ذلك  ي�شتتبعه  ومبا 
، ومن  �لقانون  �أم��ام  �شو�ء  �لنا�س 
�لقانونية  �حل��م��اي��ة  ح��ق  لهم  ث��م 
متييز  �أي  �شد  مت�شاوية  ب��اأق��د�ر 
قد يقع عليهم، و�حلق يف �لتعليم 
�مل���ت�������ش���اوي ف���ي���م���ا ي���ن���ال���ون���ه من 
يهدف  �ل���ذى  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لتعليم 
ب�شكل  �لفرد  �شخ�شية  تنمية  �إىل 

�حلرية  يف  للحق  تكري�شا  بالب�شر 
�ل��ت��ي و���ش��ع��ه��ا �خلالق  وف��ط��رت��ه��ا 
ديننا  تعاليم  و�أوج��ب��ت��ه��ا  �لأع��ظ��م 
�لإ���ش��الم��ي �حل��ن��ي��ف، و�لأع�����ر�ف 

و�لقيم �لإمار�تية �لأ�شيلة.
م����ن جميع  ج��ع��ل��ت  وت���اب���ع:ك���م���ا 
�أ�شكال �لتمييز �لعن�شري جر�ئما 
معقب عليها ، و��شتهدفت �لق�شاء 
�شد  �لتمييز  �أ���ش��ك��ال  جميع  على 
�لطفل  ح���ق���وق  و���ش��ي��ان��ة  �مل�������ر�أة، 
�لإعاقة،  ذوي  �لأ�شخا�س  وحقوق 
�لعمال مبنظومة  وحماية حقوق 
��شتعادة  قانونية فريدة يف �شرعة 
�حلق وحماية �لعامل من �نتهاك 
و�شمح  ج����ه����ده،  و�إه���������د�ر  ع���رق���ه 
جن�شيات  ل���ك���ل  ب��ي�����ش��ر  ق���ان���ون���ه���ا 
و�لعي�س  �إل��ي��ه��ا  ب��ال��ق��دوم  �ل��ع��امل 
�حرت�م  كفالة  م��ع  فيها  و�ل��ع��م��ل 
و�للغات  و�جل��ن�����ش��ي��ات  �لأع�������ر�ق 
�ل�شعائر  ومم��ار���ش��ة  و�مل��ع��ت��ق��د�ت 
�ل����دي����ن����ي����ة، ف����ر�����ش����خ ن����ه����ج دول�����ة 
بكافة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
موؤ�ش�شاتها �حلكومية و�ملجتمعية 
لتاأ�شيل و�حرت�م وحماية ورعاية 
وحرياته  �لإن�����ش��ان  حقوق  م��ب��ادئ 
�لأ�شا�شية، وحدد د�شتورها وفعلت 
قو�نينها قرينة �أ�شل �لرب�ءة و�أن 
كل متهم برئ �إىل �أن تثبت �إد�نته 
يف حماكمة عادلة نزيهة و�شفافة 
و�شمانات  ح��ق��وق  فيها  ل��ه  تكفل 
كر�مته،  خاللها  وت�شان  �ل��دف��اع 
وجعلت من خمالفة ذلك جر�ئم 

تثبت  حتى  ب��ريء  بجرمية  متهم 
�إد�نته قانونيا، يف حماكمة علنية 
ت�شمن له كافة حقوقه، باإجر�ء�ت 
ل  و�أن  و���ش��ف��اف��ة،  نزيهة  قانونية 
�شرفه  من  ينال  لت�شويه  يتعر�س 
وهو  �مللكية  حق  و�أي�شا  و�شمعته، 
�لتملك وحماية  �لإن�����ش��ان يف  ح��ق 
ه���ذه �مل��ل��ك��ي��ة ����ش���و�ء ك��ان��ت ملكية 

مادية �أو ملكية فكرية.
�شيف  ح���م���د  �مل�������ش���ت�������ش���ار  وق��������ال 
�لإم��������ار�ت  دول������ة  �ن  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�لعربية - وبحق - ر�ئدة يف جمال 
�لإن�شان،  ح��ق��وق  وت��ع��زي��ز  حماية 
من  �لد�خلي  �مل�شتوى  على  �شو�ء 
حيث �لتز�م �لدولة باحلفاظ على 
من  �لنا�س  ومتكني  �حلقوق  تلك 
عرب  �ليومية  حياتهم  يف  عي�شها 
م���ا ت�����ش��ن��ه م���ن ت�����ش��ري��ع��ات ونظم 
�حلقوق  مم��ار���ش��ة  �إي��ق��اع  ل�شبط 
�لعليا  �لقيم  وزرع  و�مل�شئوليات، 
�حلقوق  ه�����ذه  جت�������ش���ده���ا  �ل����ت����ي 
�شمة  لت�شبح  �ل��ن��ا���س  ن��ف��و���س  يف 
م���ن ���ش��م��ات �ل�����ش��ع��ب �لإم����ار�ت����ي، 
يكت�شبها كذلك كل من يقيم على 
وم�شربه،  منبته  كان  �أمي��ا  �أر�شها 
�لتنمية  م�شرية  يخدم  نحو  على 
�لنا�س  ي��ع��ود ع��ل��ى  و�ل��ت��ق��دم مب���ا 
بعي�س �آمن وحياة كرمية، �أو على 
�إقليميا ودوليا  �مل�شتوى �خلارجي 
حميطها  م��ع  �ل��دول��ة  مب�شاهمة 
عمليا  �لدولة  بدعم  �لعامل  ودول 
�لإن�شان  ح���ق���وق  �إح����ي����اء  جل���ه���ود 

و�ك�����د �مل�����ش��ت�����ش��ار �ل�����ش��ام�����ش��ي �ن 
كانت  وحياته  وك��ر�م��ت��ه  �لإن�����ش��ان 
حم��ط �ه��ت��م��ام وج��ه��د �مل��غ��ف��ور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
وع��ل��ى ن��ه��ج��ه ي���وؤم���ن ب���ه �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�هلل« و�شاحب  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  و�أ�شحاب 
�لأعلى لالحتاد لذ� ت�شخر قيادتنا 
�لالزمة  �ملقومات  كافة  �لر�شيدة 
وطاقاتها  �ل����دول����ة  و�إم����ك����ان����ات 
حلقوق  �ل��ك��ام��ل  �ل�����ش��ون  ل�شمان 

�لإن�شان دون تفرقة �أو متييز.
�شعادته:فى  قال  كلمته  ختام  ويف 
�لإن�شان  حل��ق��وق  �ل����دويل  �ل��ي��وم 
بالدنا  ب�شجل  نفخر  �أن  لنا  يحق 

و�إجناز�تها من �أجل �لإن�شان.

مبنا�صبة الي�م العاملي حلق�ق االإن�صان

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة .. العمالة الوافدة خري �ساهد على نهج العدالة
النائب العام للدولة يبحث التعاون الق�سائي مع طاجيك�ستان

•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

قال �للو�ء علي عبد�هلل بن علو�ن 
�ل��ن��ع��ي��م ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س 
منا�شبة  ع��ل��ي��ن��ا  ت��ه��ل   .. �خل��ي��م��ة 
�لعاملي  لالإعالن   70 �ل���  �لذكرى 
حل��ق��وق �لإن�����ش��ان يف �ل��ع��ا���ش��ر من 
وبهذه   ، ع����ام  ك���ل  م���ن  دي�����ش��م��رب 
�ملنا�شبة نوؤكد على �أهمية �لتذكري 
باحرت�م حقوق �لإن�شان وحمايتها 
وتعزيزها ون�شر ثقافتها يف �لدولة 

بني �ملو�طن و�مل�شوؤول.
و�ملتابع لأو�شاع حقوق �لإن�شان يف 
دولة �لإمار�ت يالحظ �أن وتابع .. 

•• دو�صنبه-وام:

�مل�����ش��ت�����ش��ار د. حمد  �ل��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة 
�لعام  �ل���ن���ائ���ب  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ���ش��ي��ف 
للدولة على هام�س زيارته للنيابة 
�لعامة بجمهورية طاجيك�شتان مع 
�شعادة رحمان يو�شف �أحمد �لنائب 

�لعام جلمهورية طاجيك�شتان.
�ل����ذي ح�شره  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 
�ل����وف����د �مل�����ر�ف�����ق ل���ل���ن���ائ���ب �ل���ع���ام 
تعزيز  ����ش���ب���ل  ب���ح���ث  �لحت�����������ادي 
بني  �لق�شائي  �لتعاون  م�شتويات 
�جلنائية  للعد�لة  دعماً  �جلانبني، 
�لتي تقوم عليها �لنيابة �لعامة يف 

�لبلدين.

�إن�������ش���اء جمتمع  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا ع��ل��ى 
وتتعدد  �لت�شامح  ي�����ش��وده  حم��ل��ي 
�أنا�س  فيه  ويعي�س  �لثقافات  فيه 
بان�شجام  �ل��ع��امل  �أرج���اء  �شتى  م��ن 
ووئام مع بع�شهم �لبع�س مرتكزة 
على د�شتورها �لذي حدد �حلقوق 
وك����ف����ل �حل������ري������ات �مل����دن����ي����ة مبا 
و�ل�شحافة  �لتعبري  ح��ري��ة  فيها 

وغريها.
و�أولت �لإمار�ت قيم �حرت�م حقوق 
�لإن�������ش���ان �أول����وي����ة ق�������ش���وى، كما 
وتلتزم باإجر�ء حت�شينات م�شتمرة 
ع���ل���ى ق���و�ن���ي���ن���ه���ا ومم���ار����ش���ات���ه���ا، 
�لثقايف  تر�ثها  من  ذلك  م�شتمدة 

وملحوظاً  ك��ب��ري�ً  �هتماماً  ه��ن��اك 
�أج���ل متكني  يف جم��ال تعزيز م��ن 
�لعمالة �لو�فدة من حقوقها �أثناء 

فرتة �لت�شحيح.
و�������ش�����اف �ل���ن���ع���ي���م���ي ت����اأت����ي ه���ذه 
�ل��ذك��رى و���ش��ط �إجن�����از�ت وجهود 
�ل�شنو�ت  ط��و�ل  ر�شختها  و��شحة 
�ملا�شية �شو�ء على �ل�شعيد �ملحلي 
�أو �لدويل، بعد �أن �نتهجت مبادئ 
حقوق  ومر�عاة  و�مل�شاو�ة  �لعد�لة 
�لإن�شان و�لعمل �لإن�شاين وتعميم 
�لإعالن  ملبادئ  �ملو�كبة  �ملمار�شات 

�لعاملي حلقوق �لإن�شان.
منذ  د�أب������ت  �لإم��������ار�ت  �أن   و�أك������د 

وقيمها �لدينية �لتي تكر�س مبادئ 
�لعد�لة و�مل�شاو�ة و�لت�شامح.

النعيمي اخلريية توزع احلقيبة 
ال�ستوية على 500 عامل

•• عجمان-وام:

 “ �خل��ريي��ة  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة  وزع��ت 
�لبلدية  500 عامل يف د�ئرة  �ل�شتوية” على  �حلقيبة 
�ملو�شمية  �مل�شاريع  �شمن  وذل���ك  عجمان  و�لتخطيط 

�لتي تنفذها �ملوؤ�ش�شة.
�لعام  �ملدير  �لنعيمي  بنت عبد�هلل  �ل�شيخة عزة  وقالت 
عجمان  يف  �خلريية  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  ملوؤ�ش�شة 
�لتابعة  �مل�شاعدة  �لعمالة  فئة  من  م�شتخدم   500 �إن 
ل���د�ئ���رة �ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان ����ش��ت��ف��اد من 
خطط  �شمن  ي��ن��درج  �ل��ذي  �ل�شتوية  �حلقيبة  م�شروع 
�لفئة  �شنوي وي�شتهدف دعم تلك  ب�شكل  �ملوؤ�ش�شة  عمل 
على  للحفاظ  كبري  وجهد  يومي  عطاء  من  تقدمه  ملا 

نظافة و��شتد�مة �لبيئة �ملحيطة بنا.
و�أ�شافت �ن موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية 
د�أبت على تنفيذ وتبني �لعديد من �ملبادر�ت �ملجتمعية 
�لتي ي�شل عطاوؤها لكافة �ملحتاجني �شو�ء كانو� �أفر�د� 
�أو �أ�شر� متعففني ومعوزين �إميانا منها ب�شرورة توفري 
كل مقومات �لعي�س �لكرمي لهم وفق �أف�شل �لإمكانيات 
�ملتاحة باإعتبارهم جزء ل يتجز�أ من جمتمع و�حد ي�شم 
توفري  �ملوؤ�ش�شة حري�شة على  �أن  �إىل  و��شارت  �جلميع. 
وت�شهم  ه��ام��ة  رك��ي��زة  تعترب  �ل��ت��ي  �لفئة  لتلك  �ل���الزم 
باإعتبارها  �لبلدية  ل��د�ئ��رة  �ليومي  �لعمل  دميومة  يف 
د�ئرة خدماتية تعمل من �أجل �جلميع وبكافة �ملناطق 
�لهامة  �مل�شاريع  �ل�شتوية هو من  و�أن م�شروع �حلقيبة 

و�حليوية �لتي تعمل د�ئما على تنفيذها من كل عام.

مببادرة من »ال�صركة املتحدة للطباعة والن�صر« �صمن اإطار امل�ص�ؤولية املجتمعية للقطاع اخلا�ص 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ اأعمال التجميل الطبيعي جلزء من طريق اأبوظبي – دبي
•• اأبوظبي-الفجر:

من  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
�ل�شهامة  ب���ل���دي���ة  م���رك���ز  خ�����الل 
جزء  جتميل  ����ش��ت��ه��دف  م�����ش��روع��ا 
– دب��ي وذلك  �أبوظبي  من طريق 
»�ل�شركة  م���ن  م��ق��دم��ة  مب����ب����ادرة 
�شمن  و�لن�شر«  للطباعة  �ملتحدة 
للقطاع  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �إطار 
�ل�شاملة  �لتنمية  دع��م  يف  �خلا�س 
�لتي  �مل�شاريع  ورعاية  �أبوظبي  يف 
�لبنية  مكونات  تعزيز  �شاأنها  م��ن 
ترفيهية  مر�فق  و�إي��ج��اد  �لتحتية 
وخدمية حتقق �ل�شعادة للمجتمع. 
مدينة  بلدية  �أع��رب��ت  جانبها  م��ن 
�شكرها  ������ش�����ادق  ع�����ن  �أب����وظ����ب����ي 
و�لن�شر  للطباعة  �ملتحدة  لل�شركة 
دعم  يف  �ملوؤثرة  مل�شاهمتها  تقدير� 
 – �أبوظبي  م�شروع جتميل طريق 
�ملبادر�ت  �أن مثل هذه  دبي موؤكدة 
باملر�فق  ت��رت��ق��ي  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن 
وبالوقت  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �خل��دم��ي��ة 
�لتعاون  ت��ع��زز م��ن ع��الق��ات  ذ�ت����ه 
بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س 
����ش���م���ن �إط���������ار ق���ي���م �مل�������ش���وؤول���ي���ة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�لل����ت����ز�م �ل���ذ�ت���ي يف 
و�لعمل  ل����ل����وط����ن،  �جل���م���ي���ل  رد 
�مل�شتمر  �لرت���ق���اء  �أج����ل  م���ن  م��ع��اً 
وح�شارية  م���ر�ف���ق���ه،  ب��ج��م��ال��ي��ة 
مكوناته �خل��دم��ي��ة.   و�أك���د مركز 
ت��ن��ف��ي��ذ هذ�  �أن  �ل�����ش��ه��ام��ة  ب��ل��دي��ة 
�لتعاون  �إط��ار  ياأتي �شمن  �مل�شروع 

�ل�شرت�تيجيني  �ل�������ش���رك���اء  م����ع 
و�حلفاظ على �ملظهر �لعام، حيث 
تاأهيل وتطوير  �إع��ادة  ��شتمل على 
�لأ����ش���ول �ل��زر�ع��ي��ة �ل��و�ق��ع��ة على 

و�أعمال  – دب���ي  �أب��وظ��ب��ي  ط��ري��ق 
�لتجميل �لطبيعي و�ل�شلب بطول 
تقديرية  وبتكلفة  م���رت�ً،   960
له  ك��ان  مم��ا  دره���م،   740،000

�لأثر �لإيجابي يف �لرتقاء بال�شكل 
هذ�  يعد  حيث  للطريق،  �جلمايل 
�أح���د مد�خل  �لطريق  م��ن  �جل���زء 

مدينة �أبوظبي.

% ن�سبة الرتاجع يف   22.5
عدد الهجمات الإلكرتونية 

بالدولة خالل 11 �سهرا
•• اأبوظبي-وام:

تر�جع عدد �لهجمات �لتي تعر�شت 
�لل��ك��رتون��ي��ة يف دولة  �مل��و�ق��ع  لها 
402 هجمة خالل  �لم��ار�ت �ىل 
�ل���� 11 ���ش��ه��ر� م��ن �ل��ع��ام 2018 
 22.5% ن�����ش��ب��ت��ه  ب���ان���خ���ف���ا����س 
مقارنة مع 519 هجمة يف �لفرتة 

ذ�تها من �لعام 2017.
�لر�شد  ت��ق��اري��ر  لأح�����دث  ووف���ق���ا 
تنظيم  ه��ي��ئ��ة  �أ����ش���درت���ه���ا  �ل���ت���ي 
�لت�شالت فقد بلغ عدد �لهجمات 
�شهر  خ��الل  �مل�شجلة  �للكرتونية 
منها  هجمة   23 �ملا�شي  نوفمرب 
�أخطاء  ع���ن  ن��اجت��ة  ه��ج��م��ات   10
يف �لع��د�د�ت و3 نتيجة �لحتيال 
�لبقية  ك��ان��ت  ف��ي��م��ا  �لل����ك����رتوين 

ب�شبب �مل�شح.
ويبذل �لفريق �لوطني لال�شتجابة 
�لآيل يف هيئة  �حل��ا���ش��ب  ل��ط��و�رئ 
يتوىل  �ل����ذي  �لت�����ش��الت  تنظيم 
حماولت  جلميع  �لت�شدي  مهمة 
�ل���ق���ر����ش���ن���ة ج����ه����ود� ك����ب����رية مما 
�لهجمات  �نخفا�س عدد  �شاهم يف 
�للكرتونية خا�شة خالل �لعامني 

�ملا�شيني.
�لأكرب  �جل���زء  ف���اإن  للهيئة  ووف��ق��ا 
ت�����ش��ت��ه��دف مو�قع  �ل��ه��ج��م��ات  م���ن 
�لكرتونية حكومية و�شبه حكومية 
و�خرى تابعة للقطاع �خلا�س ويف 

مقدمتها قطاع �لبنوك.
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�لعدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12500 بتاريخ 2018/12/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي :
كري�شنت للملكية �لفكرية

 STAR DETERGENTS  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم :289615              بتاريخ :   03/25/ 2018 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        /     /   20م

با�ش��م �شركة : �شوبرماركت �يزي بيك �س.ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب. 391625،  دبي  – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف  :                             فاك�س : 
accounts@emguae.com : لربيد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
تنظيف و�شقل  �ملالب�س، م�شتح�شر�ت  وكي  ت�شتعمل يف غ�شل  �أخرى  قم�شة ومو�د  �لأ تبيي���س  م�شتح�شر�ت 
منظفات  لل�شعر،   ) )ل��و�شن  تجمي�����ل،غ�شول  م�شتح��شر�ت  عط���ري�ة،  وزيوت  عط��ور  �شابون،  وك��شط،  وجلي 

�أ�شنان.
�لو�قعة بالفئة  : 03   

و�شف �لعالمة: عبارة عن ر�شمة معينة ل�شكل بي�شاوي باللونني �لبنف�شجي و �لأ�شفر يتالألأ و يخرج منه 
STAR باحلروف �لالتينية  جنوم باللونني �لأ�شفر و �لبنف�شجي مكتوب د�خل �ل�شكل �لبي�شاوي كلمة 
�لكبرية باللونني �لأبي�س و �لبنف�شجي و �أ�شفلها كلة DETERGENTS مكتوبة باحلروف �لالتينية 

�لكبرية باللونني �لأبي�س و �لبنف�شجي.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي :
G GIO  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 299543            بتاريخ :   06/ 10/ 2018 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        /     /   20م

با�ش��م / �ملري�ث موتورز  �س ذ م م
وعنو�نه : �س. ب :    56570 دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

هاتف            :  04 3331865                           فاك�س : 
nithin@almeerathparts.com : لربيد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي.

�لو�قعة بالفئة  :12   
و�شف �لعالمة: عبارة عن ر�شمة علي خلفية باللون �لأ�شود  حلرف G باحلروف �لالتينية �لكبرية باللون 
�لبني ب�شكل مميز بخطوط قاطعة للحرف و مكتوب �أ�شفله كلمه GIO باحلروف �لالتينية �لكبرية باللون 

�لبني
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي :
gesalife  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 300729            بتاريخ :   29/ 10/ 2018 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        /     /   20م

با�ش��م / غي�شاليف للتجارة �لعامة �س ذ م م  
وعنو�نه : �س. ب :    97921 دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف            :  04 3339910                           فاك�س : 
riyaz.mv@gesalife.com : لربيد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أو  �لتلوين  فر��شي  )ع��د�  فر��شي  و�أ�شفنج،  �أم�شاط  وللمطبخ،  �ملنزيل  لال�شتعمال  و�أوع��ي��ة  و�أو�ين  �أدو�ت 
�شبه م�شغول )عد�  زجاج  �أو  �شلك جلي، زجاج غري م�شغول  تنظيف،  �أدو�ت  �لفر��شي،  �لدهان(، مو�د �شنع 

�لزجاج �مل�شتعمل يف �ملباين(، �أو�ين زجاجية و �أو�ين خزف �شيني و�أو�ين خزفية غري و�ردة يف فئات �أخرى.
�لو�قعة بالفئة  :21   

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة gesalife مكتوبة باحلروف �لالتينية باللون �لأزرق بطريقة مميزة.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي :
كري�شنت للملكية �لفكرية

HORSE & RIDE  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 291321            بتاريخ :   29/ 04/ 2018 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        /     /   20م

با�ش��م �شركة  : حمالت يا�شني عبد�هلل �خلاجة
وعنو�نه : �س. ب    13182دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

2327769 04 04 2327718          فاك�س :  هاتف            :   
eim.ae@gulfguy2 : لربيد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.

�لو�قعة بالفئة  :25   
و�شف �لعالمة: عبارة عن ر�شمة حل�شان فى و�شع �لقفز و عليه فار�شه و �لر�شمة بالكامل باللونني �لأ�شود 
و �لأبي�س و باأ�شفلها عبارة HORSE & RIDE مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرية باللون �لأ�شود مع 

متميز �حلرف �لأول من كل كلمة �أن يكون باللون �لأحمر.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي :
Lassi Camp  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 300056            بتاريخ :   15/ 10/ 2018 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        /     /   20م

با�ش��م / كافيه وقت �ل�شعادة
وعنو�نه : �س. ب :    60348 �ل�شارقة ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف            :  054 5864365                           فاك�س : 
gmail.com@manzoormp02 : لربيد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
. خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�قعة بالفئة  :43   
�ل�شكل عبارة  ي�شار  و مكتوب علي  �لربتقايل   باللون  ر�شمة لربطمان م�شروب  �لعالمة: عبارة عن  و�شف 

معني. ب�شكل  �لأحمر  باللون  �لالتينية  باحلروف  مكتوبة   Lassi Camp
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
كري�شنت للملكية �لفكرية

بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 77604  بتاريخ:     12 / 02 /  2006
�مل�شجلة بتاريخ:     18  /  12   /  2006 

با�ش��م: �ل�شيد/ كيرت� للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 241542 وعنو�نه: �س.ب: 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لبرية) �شر�ب �ل�شعري(  و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 

من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.
�لو�ق�عة بالفئة   : 32

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : 1

��شم مالك �لعالمة: كيرت� للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
��شم �ملتنازل له : �ل�شيد/ بابو ر�ج بابو

عنو�نه وحمل �إقامته: �س.ب: 241542، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
تاري�خ �نت�قال �مللكية:   02 / 10 / 2018م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي :
     Kitchen Chef  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم :296315              بتاريخ :   08/01/ 2018 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        /     /   20م

با�ش��م �شركة : �شوبرماركت �يزي بيك �س.ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب. 391625،  دبي  – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف  :                             فاك�س : 
accounts@emguae.com : لربيد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية ؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
�خلمرية  ؛  �لأ���ش��ود  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة؛  �حللويات  ت؛  و�حللويا  و�لفطائر  �حلبوب؛�خلبز  من 

وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل( ؛ �لبهار�ت؛ �لثلج.
�لو�قعة بالفئة  : 30   

Kitchen Chef مكتوبة باحلروف �لالتينية باللون �لوردي بخط عري�س و  و�شف �لعالمة:  عبارة 
ب�شكل مميز.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي :
كري�شنت للملكية �لفكرية

Daily Fresh  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 300387            بتاريخ :   22/ 10/ 2018 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        /     /   20م

با�ش��م �شركة  : �شويت كورن للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب. 86860، دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف            :                             فاك�س : 
�لربيد �للكرتوين : 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�قعة بالفئة  :43   
و�شف �لعالمة: عبارة ) ديلي فري�س ( مكتوبة باحلروف �لعربية بخط �شميك و باللون �لأخ�شر و باإطار 
باللون  و  �شميك  بخط  �لالتينية  ب��احل��روف  مكتوبة   DailyFresh كلمة  �أ�شفلها  و   ،. �لأ���ش��ود  باللون 

�لأخ�شر و باإطار باللون �لأ�شود.  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي :
EMOLATE  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 297858            بتاريخ :   04/ 09/ 2018 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        /     /   20م

با�ش��م �شركة  : ��شكارليت مدريد للتجارة �س ذ م م
وعنو�نه : �س. ب :    14988 دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف            : 04 2234220                            فاك�س : 
gmail.com@kambiz4547 : لربيد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أدو�ت  بي�شاء،  �أ�شلحة  و�مل��الع��ق(،  و�ل�شكاكني  وك  �شُّ )�ل  ة  �ملائد  �أدو�ت  د(،  ب��ايل  )ُت��د�ر  يدوية  و�أدو�ت  ع��دد 

حالقة.
�لو�قعة بالفئة  :08   

و�شف �لعالمة: عبارة عن ر�شمة لربو�ز معني باللون �لأبي�س على خلفية باللون �لوردي مكتوب بد�خله 
كلمة EMOLATE مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرية باللون �لأبي�س

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي :
pitonsoft TECHNOLOGIES  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 300703            بتاريخ :   29/ 10/ 2018 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        /     /   20م
با�ش��م /  بيتون�شوفت تكنولوجيز م م ح

وعنو�نه : وحدة م�شرتكة ، منطقة ر�كز لالأعمال ، ر�أ�س �خليمة ، دولة �لمار�ت �لعربية
هاتف            :  07 2041754                           فاك�س : 
muqtharv@gmail.com : لربيد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.

�لو�قعة بالفئة  :35  
و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة pitonsoft مكتوبة باحلروف �لالتينية باللون �لأزرق �ملتدرج و �أ�شفلها 
كلمة TECHNOLOGIES مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرية و �أعلى �ل�شكل ر�شمة ملربع مر�شوم 

ب�شكل معني بد�خله حرف O مميز بخطني.  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  دي�شمرب 2018 العدد 12500 
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�سرطة اأبوظبي حتذر من مواقع م�سرفية مزورة ت�سلب املدخرات بعرو�س وهمية
•• اأبوظبي-وام:

تت�شيد  م��زورة  �إلكرتونية  �أبوظبي من مو�قع م�شرفية  �شرطة  حذرت 
��شتدر�جهم  بعد  �حتيالية  عمليات  يف  مدخر�تهم  وت�شلب  �ل�شحايا 
و�لهو�تف  �لإل��ك��رتوين  �ل��ربي��د  ع��رب  وهمية  تناف�شية  ع��رو���س  بحجج 

�ملتحركة .. مو�شحة �أن تلك �ملو�قع ت�شبه �ملو�قع �مل�شرفية �حلقيقية.
�مل����زروع����ي م���دي���ر م��دي��ري��ة �لتحريات  �أح���م���د  �ل��ع��ق��ي��د ع���م���ر�ن  ودع�����ا 
و�لتحقيقات �جلنائية يف قطاع �لأمن �جلنائي �أفر�د �ملجتمع �إىل جتنب 
�لإف�شاح بتاتا عن بياناتهم �لبنكية �ل�شرية وحتى للجهات �لتي ميتلكون 
فيها �أر�شدة م�شرفية �أو �لتي تقوم باإ�شد�ر �لبطاقات �لئتمانية و�لتي 

مينع تقدميها مثل هذ� �لطلبات غري �لقانونية.
و�أ�شار �إىل �نت�شار رو�بط ت�شل لعمالء �لبنوك تطلب منهم �لإ�شر�ع يف 
لت�شجيل  ��شتدر�جهم  بعد  على عرو�س مميزة  فر�س �حل�شول  �غتنام 
ربط  يتم  م��ا  وع���ادة  �مل����زورة  �مل�شرفية  �مل��و�ق��ع  ل��دى  �لبنكية  �ل��ب��ي��ان��ات 
لدقائق  ي�شل  ق�شري  حمدد  ووق��ت  ومرنة  �شريعة  بخطو�ت  �لت�شجيل 
�لعرو�س  �أن من  و�أ�شاف  �مل�شرتكني.  معدودة كي تنطلي �خلدعة على 
من  �إن�شاوؤها  يتم  �لتي  �ل��رو�ب��ط  تلك  حمتوى  تروجها  �لتي  �لوهمية 
قبل ع�شابات خارج �لدولة .. �لبطاقات �لتي تت�شمن بر�مج “�لأميال 
وبطاقات  �لنقدي”  و�ل���ش��رتد�د  �لنقاط  وجمع  و�مل�شرتيات  و�ملكافاآت 
تروج  �لتي  �لئتمانية  �لبطاقات  من  وغريها  �لدفع  م�شبقة  �لإنرتنت 

وت�شوقها  للعمالء  وخمتلفة  ح�شرية  مز�يا  وتق�دم  مي�شرة  خل�شومات 
�مل�����ش��ارف و�ل��ب��ن��وك. وح���ذر �مل���زروع���ي م��ن جت���دد �أ���ش��ال��ي��ب��ه��م �ملخادعة 
بعد  عليهم  �لحتيال  مبوجبها  يتم  م�شللة  بطرق  �ل�شحايا  و��شتدر�ج 
�حل�شول على �ملعلومات �ملتعلقة بح�شاباتهم �لبنكية و�إعادة تلقني تلك 

�لبيانات من جديد مما تتيح عمليات �ل�شر�ء �أو �شحب �لأر�شدة �ملالية.
م�شدر  على  بالت�شال  �ملحتال  ق��ي��ام  �لن�شب  �أ���ش��ك��ال  �أح���د  �أن  و�أو���ش��ح 
�لبطاقة �لئتمانية لالإبالغ عن تغيري �لعنو�ن لبطاقة �شارية �ملفعول 
يقوم  ث��م  �لبنكي  للح�شاب  �ل�شرية  �ملعلومات  جميع  لديه  يكون  حيث 
�شريا  رقما  تت�شمن  �لتي  بديلة  بطاقة  وطلب  فقد�نها  ع��ن  ب��الإب��الغ 
�ل�شتحو�ذ  يتم  وب��ذل��ك  �جل��دي��د  �ل��ع��ن��و�ن  �إىل  �إر���ش��ال��ه��ا  فيتم  ج��دي��د� 

ع��ل��ى �أر����ش���دة �حل�����ش��اب. و�أك����د ����ش���رورة �ل���ت���ز�م �مل��ت��ع��ام��ل��ني �مل�شرفيني 
مبكافحة  �ملتعلقة  �ل�شرطة  وحت��ذي��ر�ت  �ملعنية  �جل��ه��ات  ب��ا���ش��رت�ط��ات 
�جلر�ئم �لإلكرتونية و�شرعة �لإبالغ عنها يف حال وقوع �ل�شرر للتمكن 
�ملو�قع  تلك  بع�س  و�أن  ل�شيما  لها  و�لت�شدي  �جلر�ئم  تلك  تعقب  من 
�مل�شللة يتم �إن�شاوؤها لفرت�ت ق�شرية للغاية حيث تختفي مبجرد �شلبها 
�أمو�ل �ل�شحايا. وطالب �ملزروعي بتفعيل بر�مج �حلماية ل�شمان كفاءة 
�إلكرتونية  �شيفر�ت  على  حتتوي  �لتي  �ل�����ش��ارة  �مل��و�ق��ع  م��ن  �لتخل�س 
ت�شتهدف ��شتنز�ف مدخر�تهم .. م�شدد� على �شرورة عدم �لن�شياق ور�ء 
�لفر�س �لوهمية و�ل�شتفادة من �لعرو�س �لرتويجية �مل�شمونة و�ملتاحة 

عرب �ملن�شاآت �مل�شرفية �لر�شمية ومو�قعها �لإلكرتونية �ملعتمدة.

»خليفة الرتب�ية«:  الل�فر اأب�ظبي ج�صر للت�ا�صل احل�صاري يعك�ص قيم الت�صامح االإماراتية

اأمل العفيفي:  �سرح عاملي يعر�س ح�سارات وثقافات �سعوب عريقة
•• اأبوظبي رم�صان عطا

�أبوظبي  �للوفر  ملتحف  بزيارة  �لأول  �أم�س  �لرتبوية  خليفة  جائزة  وفد  قام 
�لعاملي  للتو��شل  ور�شالته كج�شر  و�أهد�فه  �ملتحف  ر�شالة  �طلع خاللها على 
من خالل ما ي�شمه من مقتنيات �أثرية وتاريخية عريقة تقدم �شورة و��شعة 

حول مناخ �لت�شامح، وقيمه �لأ�شيلة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�لتعليم و�ملعرفة ع�شو  وتر�أ�س حممد �شامل �لظاهري م�شت�شار رئي�س د�ئرة 

للجائزة  �لعام  �لأم��ني  �لعفيفي  و�أم��ل  �لرتبوية  خليفة  جائزة  �أمناء  جمل�س 
�لوفد و�شم �لدكتور خالد �لعربي وحميد �إبر�هيم ع�شوي �للجنة �لتنفيذية 
للجائزة، وموظفي �جلائزة .  وجتول �أع�شاء �لوفد يف �أق�شام �ملتحف و�طلعو� 
على مر�حل �إن�شائه، وكذلك على �ملقتنيات �لأثرية �لتي ت�شمها �أجنحة �للوفر 
و�رتباط كًل منها مبحور ح�شاري يعرب عن ثقافات ل�شعوب يف خمتلف �أرجاء 
�لعامل، كما �طلع �أع�شاء �لوفد على �أعمال فنية و�إبد�عية لفنانني �إمار�تيني 
يف عدد من �ملعار�س �لفنية و�لفعاليات �لتي ��شت�شافها �للوفر منذ تد�شينه يف 

�لعا�شمة �أبوظبي .  وعقب �جلولة �أكدت �أمل �لعفيفي على �أهمية هذه �لزيارة 
�لتي تعك�س قيمة هذ� �ل�شرح �لوطني �لعظيم �لذي �أولته قيادتنا �لر�شيدة كل 
�آثار وح�شار�ت عريقة ينطلق من  رعاية و�هتمام باعتباره نافذة عاملية على 
�أبوظبي حاماًل للعامل منظومة �لقيم �لإمار�تية �لأ�شيلة ويف مقدمتها قيم 
�لت�شامح �لتي جعلت من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ر�ئدة يف هذ� �ملجال . 
و�أ�شارت �لعفيفي �إىل �أن دور �للوفر ور�شالته ميثالن قيمة ثقافية و�إبد�عية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �أبوظبي  �إم��ارة  م�شتوى  على  لي�س  عظيمة 

حتفة  �ل��ل��وف��ر  ميثل  �إذ  و�ل��ع��امل��ي  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل�شعيدين  على  و�إمن���ا  فح�شب 
معمارية، �أخذت مكانها يف �شد�رة �ملتاحف �ملرموقة يف �لعامل، كما �أنه يج�شد 
�لعامل من  �لتو��شل �حل�شاري مع  �لر�شيدة على مد ج�شور  قيادتنا  حر�س 
خالل مثل هذه �ملنار�ت �لثقافية �لعاملية �لتي تتج�شد ب�شورة ر�ئعة يف �للوفر 
يف �أبوظبي من خالل ��شتقطابه للز�ئرين من �ملو�طنني، و�ملقيمني، وكذلك 
�لعاملي  �ل�شرح  على هذ�  لالطالع  �لدولة خ�شي�شاً  يق�شدون  �لذين  �ل�شياح 

�لفريد .  

جلنة الرتبية والتعليم وال�سباب يف املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة تعقد اجتماعها وتبحث روؤاها يف م�سروع قانون تنظيم هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س  
•• ال�صارقة –الفجر:

�لرتبية  ������ش�����وؤون  جل���ن���ة  ب��ح��ث��ت 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ث���ق���اف���ة و�لإع������الم 
�ل�شت�شاري  باملجل�س  و�ل�����ش��ب��اب 
بقطاع  �ملخت�شة  �للجنة  ب�شفتها 
م�شروع  ب�����ش��اأن  روؤ�ه������ا  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ق���ان���ون 
للتعليم �خلا�س خالل �جتماعها 
�ل���ذي ع��ق��دت��ه ظ��ه��ر �ل��ي��وم مبقر 
�مل��ج��ل�����س ���ش��م��ن �أع���م���ال���ه���ا ل���دور 
�لن���ع���ق���اد �ل�����ع�����ادي  �ل����ر�ب����ع من 

�لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع 
�شلطان  �لج��ت��م��اع حممد  ت��ر�أ���س 
�خلا�شوين رئي�س �للجنة وح�شره 
حممد  هيام  �للجنة  �أع�شاء  م��ن 
�للجنة  م���ق���رر  �حل���م���ادي  ع���ام���ر 

��شتناد�  وذل��ك  �لتنفيذي  �ملجل�س 
ل��ن�����س �ل��ب��ن��د �ل����ر�ب����ع م���ن �مل����ادة 
ل�شنة   »2« رق��م  �ل��ق��ان��ون  »7«من 
�ملجل�س  �إن�����ش��اء  ب�����ش��اأن  1999م 
بعد  �ل�����ش��ارق��ة  لإم����ارة  �لتنفيذي 
يف  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  �أحاله  �أن 
�شوؤون  للجنة  �ل�����ش��اب��ق��ة  جل�شته 
و�لثقافة  و�ل���ت���ع���ل���ي���م  �ل���رتب���ي���ة 
بو�شفها  و�ل�������ش���ب���اب  و�لإع���������الم 
�للجنة �ملخت�شة وللجنة �ل�شوؤون 
�لت�شريعية و�لقانونية للم�شاهمة 

بر�أيها  .
وتبادل �لأع�شاء �لآر�ء يف خمتلف 
م����و�د م�����ش��روع �ل���ق���ان���ون وم����ا به 
و�خت�شا�شات  ومهام  �أه��د�ف  من 
هيئة  رئي�شة  ر�أي  �إىل  و��شتمعو� 
حول  �خل��ا���س  للتعليم  �ل�����ش��ارق��ة 

ب����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ل��الحت��اد ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة حفظه 
�هلل وحر�شه على متكني �لقطاع 
�ل��رتب��وي �خل��ا���س و�ل���ذي يوؤدي 
�لتعليمية  �ملنظومة  دور� هاما يف 
يف رفع جودته �إىل �أعلى �مل�شتويات 
تتوىل  ل��ه��ي��ئ��ة  ����ش���م���وه  و�إن���������ش����اء 
�ل�شيا�شات  لت�شع  عليه  �لإ�شر�ف 
�ل�شرت�تيجية  و�خلطط  �لعامة 
�أف�شل  وف����ق  �خل���ا����س  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

�ملمار�شات �ملعتمدة .
بدورها تقدمت �لدكتورة حمدثة 
�ل�شارقة  هيئة  رئي�س  �لها�شمي 
للتعليم �خلا�س بال�شكر للمجل�س 
على  �ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري 
�مليد�ن  �ل���د�ئ���م  وت��و����ش��ل��ه  دوره 

ووحيدة عبد�لعزيز وجمعه عبيد 
�مل�شافري  وع���ب���د�هلل  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
وحم��م��د ���ش��امل ب���ن ه���وي���دن كما 
�أل  ح�شر �لجتماع يو�شف ح�شن 
علي �مل�شت�شار �لقانوين للمجل�س 
وعبد�لعزيز بن خادم رئي�س ق�شم 
بوخلف  �جلل�شات وحممد  �شوؤون 
رئي�س ق�شم �شوؤون �للجان وهدى 
�حلمادي �أمني �شر �للجنة و�إ�شالم 

�ل�شيوي �لإعالمي باملجل�س    .
�لدكتورة  �لج��ت��م��اع  ح�شر  فيما 
حم��دث��ة �ل��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س هيئة 

�ل�شارقة للتعليم �خلا�س  .
ويف بد�ية �لجتماع رحب حممد 
رئي�س  �خل�����ا������ش�����وين  ����ش���ل���ط���ان 
و�أ�شاد  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب��رئ��ي�����ش��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���روؤي���ة 

�ل��رتب��وي  وم��ا يوليه من �هتمام 
د�ئ�����م ل���دع���م �ل��ت��ع��ل��ي��م يف �إم�����ارة 
تقديرها  ع���ن  م��ع��رب��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
للجنة �شوؤون �لرتبية و�لتعليم يف 
دعوتها  على  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 

ملناق�شة مو�د �لقانون .
�لقانون ميثل  �أن م�شروع  و�أك��دت 
حمور� هاما ملبا�شرة �لهيئة عملها 
�لتعليم  �لإ���ش��ر�ف على  يف جم��ال 
�خل��ا���س يف �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة وفق 
تتوله  وم��ا  �ل�شارقة  حاكم  روؤي��ة 
�إ���ش��ر�ف ورق��اب��ة على  �لهيئة م��ن 
ح�شن  ومتتابعة  �خلا�س  �لتعليم 
و�لت�شريعات  ل��الأن��ظ��م��ة  تنفيذه 

�خلا�شة به .
با�شتفا�شة  �لأع�����ش��اء  ن��اق�����س  ث��م 
: م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون و�مل��ح��ال من 

بناء  �لتعديالت  ع��دد من  �إدخ���ال 
م�شروع  حول  �أع�شائها  �أر�ء  على 

مو�د م�شروع �لقانون  .
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  جلنة  و�رت����اأت 

�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ق���ان���ون 
للتعليم �خلا�س.

مبارك را�سد ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية :موازنة حكومة ال�سارقة 
داعمة للم�ساريع والبنية التحتية 

•• ال�صارقة _ الفجر:

�أكد مبارك ر��شد �ل�شام�شي مدير 
بلدية �حلمرية �أن ميز�نية حكومة 
باإجمايل  ت��ق��در  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��ارق��ة 
درهم  مليار   25،7 بلغت   نفقات 
�ل�شامية  �ل���ت���وج���ي���ه���ات  ت��ع��ك�����س 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لقا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
�لأع���ل���ى لالحتاد  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
�ل�������ش���ارق���ة - ح��ف��ظ��ه �هلل  ح���اك���م 
ورع��اه - وحر�شه �لالفت و�ملقدر 

على مو��شلة خطط �لتنمية �لتي 
تعنى بالإن�شان �أول .

مو�زنة  �أن  �إىل  �ل�شام�شي  ول��ف��ت 
ح���ك���وم���ة �ل���������ش����ارق����ة ت���ع���م���ل من 
خ���الل ب��ن��وده��ا وم��وؤ���ش��ر�ت��ه��ا على 
و�إقامة  �لتحتية  �لبنى  ��شتكمال 
�مل�����ش��اري��ع و�ل���ت���ي ت�����ش��ب يف روؤي����ة 
�لتطور  لتحقيق  �ل�شارقة  ح��اك��م 
و�لرفاهية للمو�طنني و�لقاطنني 
ف�شال  �ل�شارقة  �إم���ارة  �ر���س  على 
ع����ن ت���وف���ري خم��ت��ل��ف �خل���دم���ات 
�إط��ار ما ين�شده �شموه  و�أرقاها يف 

�مل��ن��ظ��وم��ة �مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي ت��رت��ك��ز يف 
بغية  �لبتكار  كافة حماورها على 
تعزيز �ل�شتد�مة �ملالية ومو��شلة 
و�شول  �لقت�شادي  �لنمو  خطط 
�إىل خدمات وبنية حتتية متطورة 
و�أثنى  �مل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  و�شاملة 
على دور �ملجل�س �لتنفيذي و�ملالية 
�ل�شت�شاري  و�مل��ج��ل�����س  �مل��رك��زي��ة 
�ملو�زنة  �إع��د�د  �ملوؤ�ش�شات يف  وكافة 
�لطموح  م�شتوى  ع��ن  تعرب  �ل��ت��ي 
�أر�س  يف مو��شلة �لجن��از�ت على 

�إمارة �ل�شارقة .

م���ن ع��ي�����س ك����رمي وت���وف���ري �أرق����ى 
�خلدمات و�أجودها .

و�أو�شح �ل�شام�شي �إىل �أن �مليز�نية 
من  كجزء  �حلمرية  بلدية  متكن 
بلديات �إمارة �ل�شارقة يف ��شتكمال 
�لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �مل�شاريع  �شل�شلة 
�جلهات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت��ن��ف��ذه��ا 
و�مل���وؤ����ش�������ش���ات �مل��ع��ن��ي��ة لف���ت���ا �إىل 
لد�ئرة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل���روؤي���ة 
�ل�شارقة  بحكومة  �ملركزية  �ملالية 
ومن خالل مفرد�ت بنود �مليز�نية 
لتطوير  د�ئ���م���ا  م��ن��ط��ل��ق��ا  ت�����ش��ك��ل 

اختتام امل�سابقة العاملية ملنتدى التطوير امل�ستمر والبتكار
•• دبي -وام: 

�لفرعية  �مل���ج���م���وع���ة  �خ���ت���ت���م���ت 
�لتابعة   ”CI“ �مل�شتمر  للتطوير 
�مل�شابقة  ل��ل��ج��ودة  دب���ي  مل��ج��م��وع��ة 
�لتطوير  ملنتدى  �لعا�شرة  �لعاملية 
 2018 ل��ع��ام  و�لب��ت��ك��ار  �مل�شتمر 
من  فائزين   9 تكرمي  خاللها  مت 

كربى �ملوؤ�ش�شات بالدولة .
�لعا�شرة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����ش��اب��ق��ة  وت��ع��د 
ملنتدى �لتطوير �مل�شتمر و�لبتكار 
وعر�س  �ملعلومات  لتبادل  من�شة 
و�لتميز  �جل��ودة  ممار�شات  �أف�شل 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي و�حل����الت �ل��در����ش��ي��ة و 
���ش��ل��ط��ت �ل�����ش��وء ه����ذ� �ل���ع���ام على 
م��ف��اه��ي��م م���و�ج���ه���ة �لخ�������رت�ق يف 
�لتح�شني  تعزيز  وعمليات  �لإد�رة 
�مل���وظ���ف���ني  �أد�ء  م�����ن  �مل�������ش���ت���م���ر 
���ش��و�ء وتعزيز  و�ل��ع��م��الء على ح��د 

مناذج �ملمار�شات �مل�شتد�مة.
كما مت ��شتعر��س �أف�شل ممار�شات 
طبقتها  �ل���ت���ي  و�ل��ت��م��ي��ز  �جل������ودة 
وحملياً  دولياً  �مل�شاركة  �ملوؤ�ش�شات 
�لبتكار  وم��ف��اه��ي��م  �أ����ش�������س  ع��ل��ى 

و�جلودة.
�لعاملية  �مل�����ش��اب��ق��ة  ه��ام�����س  وع��ل��ى 

للمنتدى �شارك عدد من �ملتحدثني 
�لتقنيات  �أحدث  لعر�س  �لدوليني 
يف جمال �لتطوير �مل�شتمر وتنمية 
�ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  فل�شفات �جلودة 
وعاملياً،  حملياً  �لأع��م��ال  قطاع  يف 
�شاك�شينا عن  �أميتاب  حيث حتدث 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي ملحرتيف  �ل���ذك���اء   “

�جلودة”.
ع�شو  ُعمر  َح�شن  �مل�شابقة  �فتتح 
دب���ي  جم���م���وع���ة  �إد�رة  جم���ل�������س 

للجودة .
وق����ال����ت ف���اط���م���ة ب���ط���ي �مل���ه���ريي 
جمموعة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�ملجموعة حتر�س  �ن  دبي للجودة 
�لعاملي  �مل��ن��ت��دى  ه��ذ�  تنظيم  على 
من�شة  تفعيل  منطلق  من  �شنوياً 
مفهوم  لتعزيز  نوعها  من  فريدة 
�لتطوير �مل�شتمر و�لتميز �ملوؤ�ش�شي 

و�لبتكار .
حممد  �مل�شابقة  يف  �لفائزين  ك��رم 
�لعام ملجموعة دبي  �ملطوع �لأمني 
للجودة و ح�شن عمر ع�شو جمل�س 

�إد�رة �ملجموعة.
�لفئات  �ملكرمة  �لقائمة  وت�شمنت 
�ل�شعادة:  فئة  عن  �لفائز  �لتالية: 
�ل�شعادة  “جمل�س  �شرطة دبي عن 

فئة  ع���ن  �ل���ف���ائ���ز  و�لإيجابية” 
ك���اي���زن -�ل��ت�����ش��ن��ي��ع: دوك������اب عن 

�لكابل”. �شكل  “حت�شني 
 : �لفائز عن فئة كايزن -�خلدمة 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة 

عن “�لرخ�شة �لفورية”.
�لبتكار-�لت�شنيع  فئة  عن  �لفائز 
 – لالألومنيوم  دوك��اب  �شركة   :“
�شبائك  م��ن��ت��ج��ات  “ت�شنيع  د�ك 

-رود- مو�شل” .
�لبتكار-�خلدمة  فئة  عن  �لفائز 
دبي  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة   :“
��شتبد�ل  �آل��ة  وت�شنيع  “ت�شميم 

�أنابيب �ملياه �مل�شغوطة”.

جييوجن   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
كوريا  ج���م���ه���وري���ة   ، ي�����ون 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )63715925M( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

008251840369

فقدان جواز �سفر
�ي����ل����ني   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ما�شامايور �شابانال ، �لفلبني   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A0861749P( رق��م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت���������ش����ال 

0561029282

فقدان جواز �سفر
م�����رمي   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�وزبك�شتان     ، ن���ا����ش���ريوف���ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )6432872AA( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0561436563

فقدان جواز �سفر
�مل���دع���و / ع��ي��د منور  ف��ق��د 
باك�شتان     ، خ��ان  ج��ولم��ات 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )0726731CV( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0563618110

فقدان جواز �سفر

يوزني�س   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�ثيوبيا     ، �ل��ي��م��و  ت���ادي���ل���ي 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP4174850( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0503334334

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل��دع��و / ر�ج���و �شيل 
بنغالدي�س     ، �شيل  ر�جنيت 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )0259996BC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0552077058

فقدان جواز �سفر
زي��ب��ا ح�شني  �مل��دع��و /  فقد 
�ثيوبيا   �جلن�شية   ، �حمد 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )3 8 7 4 7 0 7 E P (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0501175368

فقدان جواز �سفر
ن��اي��ك مايل  �مل��دع��و /  فقد 
باك�شتان     ، خ���ان  ���ش��وه��ب��ات 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )0795492al( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0508993548

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د �مل����دع����و/ حم���م���د منري 
ح�شني حممد �ملا�س ، بنغالدي�س  
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )AB0200400(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة �و 
�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ ف����اط����م����ة 
�ثيوبيا   ، حم���م���د  �����ش���ي���ن���و 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP2133808(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب�������ش���ف���ارة  �ث��ي��وب��ي��ا �و �ق���رب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
مار�فيال  �مل����دع����و/روز  ف��ق��د 
�جلن�شية  �ل��ف��ل��ب��ني   ، ري�������س 
ج��������������������و�ز ���������ش��������ف��������ره رق��������م 
يرجى   )A8192120P(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

�شعيد  �مل��دع��و/  من�شور  فقد 
�ل�شود�ن    ، �هلل  ج����اد  �ل���ت���اى 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)P04396219( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة �ل�شو�دنية  �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

فقدان �شهادات  اأ�شهم ت
م�شبح  �مل��دع��و/خ��ل��ف��ان  ف��ق��د 
ع���ل���ي �ل��ن��ع��ي��م��ي ����ش���ه���ادة رقم 
 480 وع���دده���ا   119662
  99283 ، و�شهادة رقم  �شهم 
وعددها 4800 �شهم ، �شادرة 
من �ت�شالت وعلى من يجدها 
�رجاعها لت�شالت �و �لت�شال 

على 0502212774 

ف��ق��د �مل��دع��و / ع��ل��ي �حمد 
عبده قا�شم �لعامري ، �ليمن   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )04909514( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0555132498

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

•• اأبوظبي-وام:

�لإن�شان  ����ش���وؤون ح��ق��وق  م��ك��ت��ب  ن��ظ��م 
ب�شرطة  �ل����ق����ي����ادة،  �����ش����وؤون  ب���ق���ط���اع 
�أبوظبي، ملتقى علميا بعنو�ن “�ليوم 
بالتز�من  �لإن�شان”  حل��ق��وق  �لعاملي 
�لعاملي  ل��الإع��الن  �ل�70  �ل��ذك��رى  مع 
�ل�شوء  لت�شليط  �لإن�������ش���ان،  حل��ق��وق 
على �إجناز�ت �لدولة يف مر�عاة حقوق 
�لعد�لة  مببادئ  و�لتز�مها   ، �لإن�شان 
�شاهني  �شامل  �للو�ء  و�أك��د   . و�مل�شاو�ة 
�لقيادة  �شوؤون  قطاع  مدير  �لنعيمي، 
�لقيادة  �ه��ت��م��ام  �أب���وظ���ب���ي،  ب�����ش��رط��ة 
م����ع خمتلف  و�ل����ت����ع����اون  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
جمال  يف  �لعاملة  �لوطنية  �جل��ه��ات 
حقوق �لن�شان، وخ�شو�شاً ذ�ت �ل�شلة 
�إىل  مبجالت �لعمل �ل�شرطي ، لفتاً 
�لبيئة  توفري  على  جمتمعنا  حر�س 

�لآمنة للمو�طن و�ملقيم.
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  و�أو����ش���ح 
�ملتحدة تنظر بعني �لعتبار و�لهتمام 
لل�شريعة  وفقاً  �لإن�شان  ملفهوم حقوق 
�لإ�شالمية باعتبارها �مل�شدر �لرئي�س 
للت�شريع يف �لدولة، وت�شتدل بالإعالن 

�لعاملي حلقوق �لإن�شان �لذي �أ�شدرته 
�مل��ت��ح��دة يف  ل���الأمم  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية 

�لعا�شر من دي�شمرب عام 1948.
�عتز�ز  ع���ن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  �ل���ل���و�ء  وع����رب 
بتحقيق  �لم������������ار�ت  دول��������ة  وف����خ����ر 
حقوق  ملف  يف  ع��امل��ي��اً  متميزة  نتائج 
�لن�������ش���ان ح��ي��ث ت�����ش��ع �لإن�������ش���ان من 
�نطالقاً   ، �لق�شوى  �أولوياتها  �شمن 
�لثقافية  وم���وروث���ات���ه���ا  ق��ي��م��ه��ا  م���ن 
�لعد�لة  مبادئ  تكري�س  يف  و�لدينية 

و�مل�����ش��او�ة و�ل��ت�����ش��ام��ح. و�أ����ش���اف : �أن 
تدريب  ع��ل��ى  تعمل  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
باملعايري  �لل���ت���ز�م  ع��ل��ى   ، منت�شبيها 
بحفظ  �خلا�شة  و�ل��دول��ي��ة  �لوطنية 
�لت�شريعات  وتتبنى  �لن�����ش��ان،  حقوق 
و�ل�شيا�شات و�أ�شاليب �لعمل و�لتجارب 
�ل���دول���ي���ة �ل���ت���ي ت��ن�����ش��ج��م م���ع حقوق 
�لن�شان يف جمالت �لعمل �ل�شرطي. 
�لأوىل  �ملجتمعون يف �جلل�شة  وناق�س 
ورق����ة ع��م��ل ع��ن جت��رب��ة ���ش��رط��ة دبي 

قدمها  �لإن�������ش���ان،  ح���ق���وق  جم����ال  يف 
�ملر،  عبد�هلل  حممد  �لدكتور  �لعميد 
مدير �لإد�رة �لعامة حلقوق �لإن�شان، 
وك���ان���ت �ل���ورق���ة �ل��ث��ان��ي��ة ع���ن جتربة 
�إد�رة حقوق �لإن�شان بوز�رة �لد�خلية 
�لإن�������ش���ان، وقدمها  ح��ق��وق  يف جم���ال 
�لظاهري رئي�س  �لرحمن  �ملقدم عبد 
حقوق  ب���اإد�رة  �ل���دويل  �لتن�شيق  ق�شم 
�لثالثة  �ل���ورق���ة  وت��ن��اول��ت  �لإن�������ش���ان، 
مو�شوعاً عن منع ��شتغالل و��شتعمال 

�ل����ر�ئ����د حممد  ق���دم���ه���ا   ، �ل�����ش��ل��ط��ة 
�لف�شاد  مكافحة  �إد�رة  من  �ل�شام�شي 
�جلل�شة  تناولت  و  �أبوظبي.  ب�شرطة 
مكافحة  �لأوىل،  �ل��ورق��ة  يف  �لثانية، 
جر�ئم �لجتار بالب�شر، قدمها �لر�ئد 
و��شتعر�شت  �ل��ك��ت��ب��ي،  ح���ي���اب  ح��م��د 
�ملر�أة  حقوق  حماية  �لثانية،  �ل��ورق��ة 
ومتكينها يف �شرطة �أبوظبي، وقدمتها 
مكتب  م��دي��ر  �لبلو�شي  �آم��ن��ه  �ل��ر�ئ��د 
ب�شرطة  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  ����ش���وؤون 
�لثالثة،  �ل��ورق��ة  ،وت��ط��رق��ت  �أب��وظ��ب��ي 
�ملوؤ�ش�شات  ن���زلء  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  �إىل 
�لعقابية و�ل�شالحية، قدمها �لر�ئد 
مديرية  م��ن  ��شماعيل  �جلليل  عبد 
و�ل�شالحية،  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
حماية  �لر�بعة،  �لورقة  و��شتعر�شت 
�لعنف  ����ش���ح���اي���ا  وح�����ق�����وق  �ل���ط���ف���ل 
�لأ����ش���ري، م��ن �إع�����د�د �ل���ر�ئ���د حممد 
�لدعم  م���ر�ك���ز  �إد�رة  م���ن  �ل�����ش��ح��ي 
من  ع��دد  �مللتقى  ح�شر  �لجتماعي. 
�لإن�شان  ح��ق��وق  مب��ج��ال  �مل��خ��ت�����ش��ني 
من منت�شبي وز�رة �لد�خلية و �شرطة 
�أبوظبي ودبي ، ومت تكرمي �ملتحدثني 

�مل�شاركني يف �مللتقى.

•• مراك�س- وام:

�أكدت دولة �لمار�ت دعمها لالتفاق �لعاملي من �أجل 
يتو�فق  مب��ا  و�لنظامية  و�ملنظمة  �لآم��ن��ة  �ل��ه��ج��رة 
�لوطنية  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  وي��ن�����ش��ج��م م��ع 
�ملنظمة للعالقات �لعمالية يف خمتلف مر�حل دورة 
�لقاها  كلمة  يف  ذلك  جاء  �ملوؤقت.  �لتعاقدي  �لعمل 
معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد �لب�شرية 
�أعمال  �مل�����ش��ارك يف  �ل��دول��ة  وف��د  و�ل��ت��وط��ني رئي�س 
�لعاملي  �لت��ف��اق  �ل��دويل لعتماد  �مل��وؤمت��ر �حلكومي 
من �أجل �لهجرة �لمنة و�ملنظمة و�لنظامية و�لذي 
�ملغربية  مر�ك�س  مدينة  يف  �م�س  �عماله  �نطلقت 
ب��ح�����ش��ور وم�����ش��ارك��ة �أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س �لمني 

متثل  �مل�شتوى  رفيعة  ووف���ود  �ملتحدة  ل��المم  �ل��ع��ام 
�شامل  علي  معايل  �لدولة  وف��د  وي�شم  �لعامل.  دول 
و�شعادة  �ملغربية  �ململكة  لدى  �لدولة  �شفري  �لكعبي 
�ملو�رد  ل�شوؤون  �ل��وز�رة  وكيل  �ل�شويدي  �أحمد  �شيف 
�لب�شرية و�شعادة عمر �لنعيمي وكيل �لوز�رة �مل�شاعد 
�ملري  و�شعادة حممد  �لدولية  و�لعالقات  لالت�شال 
�لب�شطي مدير عام  و�شعادة عفر�ء  �لوزير  م�شت�شار 
من  وع��دد  و�لط��ف��ال  �لن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة 
�ملعنيني يف وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني و�شفارة 
ثاين  بن  نا�شر  وق��ال معايل  �لرباط.  لدى  �لدولة 
�لهاملي �إن دولة �لمار�ت بو�شفها من �أكرب �لدول 
فاإنها  �مل��وؤق��ت��ة  �لتعاقدية  �لعمالة  ت�شت�شيف  �ل��ت��ي 
ت��ل��ت��زم مب��و����ش��ل��ة حت�����ش��ني م��ع��اي��ري ح��وك��م��ة �لعمل 

�لعاملي  �لتفاق  �عتماد  �شوء  يف  �شيما  ل  �لتعاقدي 
من �أجل �لهجرة �لمنة و�ملنظمة و�لنظامية و�لذي 
�لدويل و�لثنائي مبا ي�شهم يف  يوفر �طار� للتعاون 
تعزيز �ل�شفافية و�شمان حقوق طريف عالقة �لعمل 
من  �ل��ع��م��ال��ة  تنقل  م��ن  �لتنمية  �ل��ف��و�ئ��د  وت��ع��زي��ز 
�لدول �ملر�شلة و�مل�شتقبلة لها«. و�أكد معاليه حر�س 
يف  و�لفاعلة  �لكاملة  �مل�شاركة  على  �لإم����ار�ت  دول��ة 
و�قع  �نطالقا  م�شتقبال  �لت��ف��اق  ومر�جعة  تنفيذ 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ات �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��ي ت��ن�����ش��ج��م م���ع �ملبادئ 
وذلك  �لعمل  بق�شايا  �ل�شلة  ذ�ت  �لدولية  و�ملعايري 
�لتعاقدي  �لعمل  دورة  حوكمة  تعزيز  مع  بالتو�زي 
وفقا لأف�شل �ملمار�شات ومن خالل �حلو�ر �لثنائي 
ومتعدد �لطر�ف مع �لدول �ملر�شلة للعمالة. و�شدد 

و�مل�شار�ت  �مل��ب��ادر�ت  دع��م  �شتو��شل  �ل��دول��ة  �أن  على 
�شريك  بو�شفها  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  و�مل��ن��ت��دي��ات 
�لهاملي  نا�شر بن ثاين  و�أك��د معايل  ��شا�شي فيها. 
�أن �لتفاق �لعاملي من �أجل �لهجرة �لمنة و�ملنظمة 
يتطلب  ذ�ت���ه  بحد  مهما  �إجن����از�  ميثل  و�لنظامية 
�حل����و�ر �مل��ت��و����ش��ل و�مل�������ش���وؤول ب��ني �ل����دول ل�شمان 
�أهد�فه  وحتقيق  �ل�شا�شية  م��ب��ادئ��ه  على  �حل��ف��اظ 
�ل�����ش��ام��ي��ة. م��ن ج��ه��ة �أخ����رى �أك���د م��ع��ايل ن��ا���ش��ر بن 
حو�رية  جل�شة  يف  م�شاركته  خ��الل  �لهاملي  ث��اين 
عقدت على هام�س �لقمة �ن �لتفاق �لعاملي للهجرة 
�إطار  لبلورة  �ل���دول  ب��ني  �لتعاون  م��ب��د�أ  �ىل  ي�شتند 
يف  وذل��ك  �لعمالة  تنقل  حوكمة  من  ميكنها  �شفاف 
هذه  حتديات  حيث  من  �قليمي  تباين  وج��ود  �شوء 

�حلوكمة �لتي تختلف من منطقة �ىل �أخرى وهو ما 
يتطلب من �لدول �ملر�شلة و�مل�شتقبلة للعمالة وفقا 
خل�شو�شية كل منطقة تطوير �ل�شر�كات و�لتعاون 
لتحقيق  �مل�شرتك  �لعمل  �أول��وي��ات  لتحديد  بينها 
�ه���د�ف �لت��ف��اق و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �خل���رب�ت �لفنية 
للمنظمات �لدولية �ملعنية لدعم �ملبادر�ت و�لرب�مج 
�لتي تنبثق عن �ل�شر�كات مبا يعود على �شعوب هذه 
معاليه  و�أ���ش��ار  �ل�شاملة.  �لتنموية  بالفائدة  �ل��دول 
�إىل �شرورة تعزيز دور �لقطاع �خلا�س و��شر�كه يف 
�حلو�ر و�لتعاون �لقليمي �لثنائي ومتعدد �لأطر�ف 
�ملمار�شات يف حوكمة  �أف�شل  �ىل  �لو�شول  �أجل  من 
�شي�شهم يف  �لذي  �لأم��ر  �لتعاقدي وهو  �لعمل  دورة 
نهاية �ملطاف يف حتقيق �أهد�ف �لتفاق �لعاملي من 

و�شمان  و�لنظامية  و�ملنظمة  �لمنة  �لهجرة  �أج��ل 
دميومة هذ� �لتفاق. وي�شارك وفد �لدولة بفاعلية 
�عماله غد� حيث  �ل��ذي يختتم  �ملوؤمتر  فعاليات  يف 
وذلك  �مل��وؤمت��ر  هام�س  على  نقا�شية  جل�شات  تعقد 
��شتكمال للمناق�شات و�حلو�ر�ت �لتي �شهدها �جتماع 
�لقمة �حلادية ع�شرة للمنتدى �لعاملي للهجرة �لذي 
بني  م�شرتكة  برئا�شة  حاليا  �ملنعقدة  للقمة  مهد 
�ملغرب و�ملانيا. يذكر �أن �لتفاق جاء نتيجة ملناق�شات 
وي�شم  �مل��ت��ح��دة  �لمم  ب��رع��اي��ة  �ل����دول  ب��ني  �شابقة 
هدفا   23 يتبعها  �لتوجيهية  �ملبادئ  من  جمموعة 
�لختيارية  �لتنفيذ  و�شائل  �نتقاء  ل��ل��دول  ومي��ك��ن 
لكل هدف منها بكل حرية كما ي�شكل �لتفاق تكملة 

للميثاق �لعاملي حلقوق �لإن�شان.

الإمارات توؤكد دعمها لالتفاق العاملي من اأجل الهجرة الآمنة واملنظمة

•• ال�صارقة-الفجر:

����ش��ت��ق��ب��ل �لأ����ش���ت���اذ �ل���دك���ت���ور ح��م��ي��د جم����ول �ل��ن��ع��ي��م��ي مدير 
 “ جامعة  رئي�س  و�ن  جو  �شن  �لربوفي�شور  �ل�شارقة،  جامعة 
�لدكتور  �لأ�شتاذ  بح�شور  كوريا.  جمهورية  “ من  م��ون  �شن 
�ل�شديق �أحمد �مل�شطفى �ل�شيخ نائب مدير �جلامعة لل�شوؤون 
ن��ائ��ب مدير  �ل��دك��ت��ور قتيبة ح��م��ي��د  �لأك���ادمي���ي���ة، و�لأ����ش���ت���اذ 
�جلامعة ل�شوؤون �لكليات �لطبية وعميد كلية �لطب، و�لدكتور 
�شالح طاهر �حلاج نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون �ملجتمع. ومن 
�جلانب �لكوري �لدكتور تاج �لدين �إبر�هيم حماد نائب رئي�س 
�جلامعة. يف بد�ية �للقاء رحب �لأ�شتاذ �لدكتور حميد جمول 

�أهمية  على  م��وؤك��د�ً  �ل��ز�ئ��ر،  بالوفد  �جلامعة  مدير  �لنعيمي 
�إيجاد فر�س للتعاون بني �جلامعتني يف �لعديد من �ملجالت 
�لطالبية.  و�ل��زي��ار�ت  �خل��رب�ت  وتبادل  و�لأكادميية  �لبحثية 
حيث �أن جامعة �ل�شارقة ُتعد حالياً من كربيات �جلامعات يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، من حيث عدد �لطلبة �مللتحقني 
بها، وعدد �لرب�مج �لدر��شية و�لتخ�ش�شات �لأكادميية �ملعتمدة 
�لدر��شات  �أو  �لبكالوريو�س  مرحلتي  يف  ���ش��و�ء  بها  للدر��شة 
�لأكرب  ُيعد  و�لذي  �لطبية  �لكليات  �إىل جممع  �لعليا، م�شري�ً 

و�لأحدث يف �ملنطقة.
نبذة  “ �ل��ك��وري��ة  م��ون  “�شن  جامعة  رئي�س  ق��دم  جانبه  م��ن 
تف�شيلية عن �جلامعة �لتي يعمل بها و�لتخ�ش�شات �لأكادميية 

من  وتنوعهم  فيها،  �ل��در����ش��ني  �لطلبة  وع��دد  بها،  و�لعلمية 
جن�شيات وثقافات خمتلفة، وترتيبها بني �جلامعات �لكورية. 
�لدر��شات  ل��ل��ت��ع��اون يف جم���ال  ف��ر���س  ه��ن��اك  �أن  ع��ل��ى  م���وؤك���د�ً 
�لإ�شالمية، وبر�مج تعليم �للغتني �لعربية و�لكورية، وكذلك 
يف  وتطبيقاتها  �حلديثة  �لتكنولوجيا  با�شتخد�م  يتعلق  فيما 
كافة جمالت �حلياة وهو ما تتميز به �جلامعة يف كوريا. كما 
قدم رئي�س �جلامعة �لدعوة ملدير جامعة �ل�شارقة لزيارة مقر 
�لدكتور �شالح طاهر  �ق��رتح  ومن جانبه  كوريا.  �جلامعة يف 
�مل�شرتك بني �جلامعتني يف عدد  للتعاون  �تفاقية  �حلاج عقد 
من �ملجالت �لتي متت مناق�شتها وو�شع �أطر عامة لتنفيذها. 

ويف نهاية �للقاء تبادل �لطرفان �لدروع و�لهد�يا �لتذكارية.

•• اأبوظبي-وام:

�إبر�هيم  ب��ن  ح�شني  م��ع��ايل  �فتتح 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي 
جامعة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�م�س  و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
�لكهرباء  مهند�شي  معهد  م��وؤمت��ر 
�ل�شابع  �ل��ع��امل��ي  و�لإل���ك���رتون���ي���ات 
“جلوبكوم  لالت�شالت  و�لثالثني 
2018” �لذي ت�شت�شيفه �أبوظبي 
للمرة �لأوىل يف �ملنطقة. ويت�شمن 
ي��ع��ق��د يف مركز  �ل�����ذي   - �مل���وؤمت���ر 
حتى  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي 
13 دي�شمرب حتت عنو�ن “�لبو�بة 
�لعديد   - مت�شل”  ع�����امل  �إىل 
و�ملحا�شر�ت  �ل���ع���م���ل  ور�������س  م����ن 
للموؤ�ش�شات  �حل��و�ري��ة  و�جلل�شات 
تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي  �ل�شناعية 

�ملتعمق  �لفر�س �لوظيفية و�لفهم 
�ل�����ت�����ط�����ور�ت يف جم����ال  لأح����������دث 
�لت�شالت يف جميع �أنحاء �لعامل. 
�لهيئة  و�أع�شاء  طلبة  وي�شتعر�س 
خليفة  ج���ام���ع���ة  يف  �لأك�����ادمي�����ي�����ة 
للعلوم و�لتكنولوجيا خالل �ملوؤمتر 
قطاع  يف  بحثية  �ب��ت��ك��ار�ت  ثمانية 
و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
م��ن ب��ني �أك��ر م��ن 1000 عر�س 
قبوله  مت  وب���ح���ث���ي  ت���ك���ن���ول���وج���ي 
خ��الل ه��ذ� �مل��وؤمت��ر �ل���دويل �لذي 
ي�شهد �أي�شا حما�شر�ت من خرب�ء 
م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات دول����ة م��ث��ل �شركة 
بيل”  “نوكيا  وخمترب�ت  “�إنتل” 
و”هو�وي” لالت�شالت �لال�شلكية 
�لكندية  �لت�����������ش�����الت  و�����ش����رك����ة 
عارف  �لدكتور  وق��ال  “تيال�س«. 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  �حل��م��ادي  �شلطان 

للعلوم  خليفة  جلامعة  �لتنفيذي 
و�لتكنولوجيا �إن �ملوؤمتر ي�شت�شيف 
كوكبة من �ملتحدثني �لبارزين من 
و�لأو�شاط  �ل�شناعية  �لقطاعات 
�حلكومية  و�لقطاعات  �لأكادميية 
مب�شاركة  �خل���������رب�ء  ي����ق����وم  ك���م���ا 
�ملبتكرة  �لأف��ك��ار  وت��ب��ادل  خرب�تهم 
�لأجيال  ت�شكيل  يف  �شت�شاهم  �لتي 
�مل�شتقبلية من تقنيات �لت�شالت. 
يت�شمن  �مل���وؤمت���ر  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
عر�س بع�س �لبتكار�ت �لتي ت�شمل 
ل��ت��م��ك��ني �جليل  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر 
�لال�شلكية  �ل�����ش��ب��ك��ات  م��ن  �ل��ت��ايل 
متكاملة  ذكية  ه��و�ت��ف  وتطبيقات 
مع خدمات �لإنرتنت ل�شتخد�مها 
�ل�شحية  �ل����رع����اي����ة  جم������الت  يف 
و�ملنازل �لذكية وحتليالت �لبيانات 

�ل�شخمة و�لتجارة �لإلكرتونية.

•• اأبوظبي-وام:

ل��ل��ه��وي��ة و�جل��ن�����ش��ي��ة �لتجاوب  �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة  ث��م��ن��ت 
�لدبلوما�شية  و�لبعثات  �ل�شفار�ت  �أب��دت��ه  �ل��ذي  و�لتعاون 
�مل��ع��ت��م��دة ل���دى �ل���دول���ة - �ل��ت��ي ي��وج��د يف �ل���دول���ة رعايا 
�لوثائق  وجت��دي��د  �إ����ش���د�ر  �إج�����ر�ء�ت  تعجيل   - لبلد�نها 
�لر�غبني  مو�طنيها  م��ن  للمخالفني  �ل��الزم��ة  �لثبوتية 
و�شعك”  بتعديل  نف�شك  “�حم  م��ب��ادرة  م��ن  بال�شتفادة 
�أو  �أو���ش��اع��ه��م  وت��ع��دي��ل  معامالتهم  �إجن���از  م��ن  ليتمكنو� 
�أوطانهم. و�أك��دت �لهيئة حر�شها على متكني  �إىل  �ملغادرة 
كل خمالف ير�جع مر�كزها من �ل�شتفادة من �ملبادرة عرب 
ت�شهيل �لإجر�ء�ت و�خت�شار �لوقت �لذي ت�شتغرقه عملية 
تقدمي �خلدمة .. موؤكدة �أن �حل�شول على ت�شريح �ملغادرة 
�أو تعديل �لو�شع ل يحتاج �إىل �أكر من 10 دقائق يف حال 
توفرت لدى �ملر�جع جميع �لوثائق �لثبوتية �لالزمة. جاء 
ذلك خالل �للقاء �لذي عقده �شعادة �لعميد �شعيد ر�كان 
بالإنابة  و�ملنافذ  �لأج��ان��ب  ل�شوؤون  �لعام  �ملدير  �لر��شدي 
�لدبلوما�شية  و�لبعثات  �ل�شفار�ت  ممثلي  م��ع  �لهيئة  يف 
ت�شريع  بخ�شو�س  �لتن�شيق  بهدف  �لدولة  ل��دى  �ملعتمدة 
�آليات  يف  و�ل��ب��ح��ث  �ملخالفني  م��ع��ام��الت  �إجن���از  �إج�����ر�ء�ت 
�إ�شد�ر �لوثائق �لالزمة لهم يف �أق�شر مدة ممكنة، وذلك 
�لإبعاد  �إد�رة  م��دي��ر  �لعتيبي  غ���ز�ي  فهد  �مل��ق��دم  بح�شور 
و�ملنافذ  �لأج��ان��ب  ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  و�ل��رتح��ي��ل يف 
�لعميد  ودع���ا  و�جل��ن�����ش��ي��ة.  للهوية  �لحت���ادي���ة  �لهيئة  يف 
�لر��شدي �ل�شفار�ت �إىل ت�شهيل �لإجر�ء�ت للمخالفني من 
رعايا بلد�نها وتعجيل �إجناز معامالتهم وجتنب تعقيدها 
و�شعك”  بتعديل  نف�شك  “�حم  م��ب��ادرة  و�أن  خ�شو�شا 
عليهم  و�لتخفيف  ظروفهم  مر�عاة  �إىل  بالأ�شا�س  تهدف 
ومتكينهم من تعديل �أو�شاعهم و�لعي�س بر�حة وطماأنينة 
ملو�طنيها  �لدولة  توفرها  �لتي  �خلدمات  من  و�ل�شتفادة 

و�ملقيمني على �أر�شها.
ون��ا���ش��د �ل�����ش��ف��ار�ت �مل��ع��ن��ي��ة ك��اف��ة ب��ال��ت��و����ش��ل م���ع رعايا 
و�لتاأكيد  �لإم�����ار�ت  �أر����س  على  يعي�شون  �ل��ذي��ن  بلد�نها 
�ل�شتفادة  على  �حل��ر���س  ب�����ش��رورة  منهم  �ملخالفني  على 
�لتي  و�مل��ي��ز�ت  �أهد�فها  و�شرح  �لثمينة  �لفر�شة  ه��ذه  من 
�لهيئة  جهود  مع  �لتام  �لتعاون  على  وحثهم  لهم  توفرها 
ولفت  �لأم��ث��ل.  �لوجه  على  وخدمتهم  �أو�شاعهم  لتعديل 
من  بتوجيهات  �مل���ب���ادرة  تتيحها  �ل��ت��ي  �مل��ه��ل��ة  مت��دي��د  �إىل 
�لقيادة �لر�شيدة حتى نهاية دي�شمرب �جلاري بهدف �إتاحة 
�خلا�شة  م��ع��ام��الت��ه��م  يف  للمتعرين  �ل��وق��ت  م��ن  �مل��زي��د 
��شتكمال  م��ن  ليتمكنو�  �ل��ث��ب��وت��ي��ة  �ل��وث��ائ��ق  ب��ا���ش��ت�����ش��د�ر 
�لهدف  �أن  موؤكد�   .. �لهيئة  ومر�جعة  �لالزمة  �ملتطلبات 

خمالف  �شخ�س  ك��ل  م�شكلة  ح��ل  ه��و  ل��ل��م��ب��ادرة  �لرئي�شي 
�لنظر  �أ�شرة متعرة ب�شرف  �أو  ز�ئ��ر�  �أو  �شو�ء كان مقيما 
�ملادية  �لغر�مة  عن �جلن�شية، وذلك من خالل رفع عبء 
عن كاهله و�إعفائه من �لعقوبة �لقانونية و�إتاحة �لفر�شة 
له للبحث عن عمل �أو �ملغادرة معزز� مكرما �إىل بلده ودون 
�أية معيقات �أو تبعات �أو حرمان. و�أو�شح �لعميد �لر��شدي 
ويرغب  �شفر  وثيقة  ميتلك  ل  �ل���ذي  �مل��خ��ال��ف  رح��ل��ة  �أن 
بال�شتفادة من �ملبادرة �شتبد�أ من مر�كز �لهيئة حيث يتم 
ت�شديد قيده و�إ�شد�ر كتاب ميكنه بالعتماد عليه مر�جعة 
مر�جعة  ثم  موؤقتة  �شفر  وثيقة  ل�شت�شد�ر  ب��الده  �شفارة 
�ملغادرة،  �إذن  ع��ل��ى  للح�شول  �أخ����رى  م���رة  �لهيئة  م��رك��ز 
ليتمكن بعدها من �لعودة �إىل وطنه دون �أية معيقات. من 
جانبهم عرب ممثلو �ل�شفار�ت و�لبعثات �لدبلوما�شية لدى 
�لدولة عن �شكرهم و�متنانهم وحكومات بلد�نهم للقيادة 
و�شعك”  بتعديل  نف�شك  “�حم  م��ب��ادرة  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة 
�أو  �أو�شاعهم  للكثري من رعايا دولهم تعديل  �أتاحت  �لتي 
عبء  كو�هلهم  عن  ورفعت  و�شهولة  بي�شر  �لدولة  مغادرة 
�لغر�مات �ملادية و�لعقوبات �لقانونية �لأخرى .. مثمنني 
�ل��ت��ي تطلقها دول���ة �لإم�����ار�ت بهدف  �مل��ت��و�ل��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت 
�لإن�شانية على �ختالف  و�أبناء  �ملو�طنني و�ملقيمني  �إ�شعاد 
ر�شالة  يرتجم  ما  وهو  ومعتقد�تهم،  و�أجنا�شهم  عروقهم 
ن�شرها  �إىل  وت�شعى  حتملها  �ل��ت��ي  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �لت�شامح 
�أعلنت  �لهيئة  �أن  �إىل  ي�شار  �لب�شر.  بني  ب��ني  وتر�شيخها 
�لدولة  �إطار �حتفالت  �لثالث من دي�شمرب �جلاري يف  يف 
�خلا�شة  �ملهلة  متديد  و�لأرب��ع��ني  �ل�شابع  �لوطني  باليوم 
مببادرة “�حم نف�شك بتعديل و�شعك” حتى 31 دي�شمرب 
2018، وذلك يف ظل �لإقبال �لكبري �لذي ت�شهده مر�كز 
��شتقبال �ملخالفني و��شتجابة للمنا�شد�ت �لتي تلقتها ممن 
�شاقت عليهم �شبل �ل�شتفادة من �ملبادرة نتيجة ظروفهم 
ب�شكل  فيها  �لبت  يتم  مل  بق�شايا  �رتباطهم  �أو  �ل�شعبة 
للتقدم  �لالزمة  �لوثائق  توفري  �إج��ر�ء�ت  تعر  �أو  قطعي 
بطلبات �لإعفاء. جدير بالذكر �أن �لهيئة خ�ش�شت ت�شعة 
و�إجناز  �ملخالفني  ل�شتقبال  �لدولة  م�شتوى  على  مر�كز 
معامالتهم، هي مركز �ل�شهامة يف �أبوظبي ومركز �لعوير 
�لإقامة  �إد�ر�ت  مباين  بجو�ر  �ل�شتقبال  ومر�كز  دب��ي،  يف 
و�لفجرية  وعجمان  �ل�شارقة  من  كل  يف  �لأجانب  و�شوؤون 
ور�أ�س �خليمة و�أم �لقيوين ومدينة �لعني ومنطقة �لظفرة 
يف �إمارة �أبوظبي وتعمل جميعها من �ل�شاعة �لثامنة �شباحا 
�أيام �لعمل �لأ�شبوعي من  وحتى �لثامنة م�شاء على مد�ر 
على  للرد  �ت�شال  مركز  جانب  �إىل  �خلمي�س،  �إىل  �لأح��د 
مد�ر  على  خدماته  يقدم  �جلمهور  ��شتف�شار�ت  �أو  �أ�شئلة 
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•• اأبوظبي-وام:

�لهجانة”  “دورية  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أطلقت 
�لأمن �جلنائي  �لدوريات �خلا�شة يف قطاع  �إد�رة  �جلديدة يف 
لتبا�شر مهام عملها �ل�شرطي و�لأمني يف مناطق �لخت�شا�س 
�ملختلفة . و�أكد معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي قائد عام 
�شرطة �أبوظبي - خالل �إطالقه �لدورية بح�شور مدير �إد�رة 
�شرطة  �عتز�ز   - �لأم��ن �جلنائي  �ل��دوري��ات �خلا�شة يف قطاع 
�لإمار�ت  دولة  يف  �لعريق  و�لرت�ثي  �لثقايف  باملوروث  �أبوظبي 
وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن ك��ل �لإم��ك��ان��ات ل��ل��و���ش��ول �إىل 
يف  �لطماأنينة  ون�شر  و�لأم���ان  �لأم���ن  لتعزيز  �مل��و�ق��ع  خمتلف 

�ملجتمع .
�أف�شل  �أبوظبي مت تدريبهم وفق  �أن هجانة �شرطة  �إىل  ولفت 
�لوقاية  لتعزيز  �لأمني  بو�جبهم  للقيام  �ملتقدمة  �ملمار�شات 
�ملجتمع يف  �أف����ر�د  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل  ومكافحتها  �جل��رمي��ة  م��ن 
�لطماأنينة  فيهم  تدخل  �أنف�شهم  �إىل  وقريبة  حمببة  �شورة 
و�لأمان و�ل�شعادة . وجرى تدريب عنا�شر �لهجانة وفق �أف�شل 
يف  �ل�شرطة  �لكفاءة  ورف��ع  تاأهيل  يف  عامليا  �ملعتمدة  �ل��رب�م��ج 
جميع �لأعمال �مليد�نية �شمن روؤية �شرطة �أبوظبي �لتي تركز 
�أبو ظبي كمجتمع ينعم بالأمن و  �إم��ارة  ��شتمر�ر  على �شمان 
�جلودة  عالية  �شرطية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  �ل�شالمة 
كل  �أبوظبي  �شرطة  وتوظف  و�ل���زو�ر.  و�ملقيمني  للمو�طنني 

�لو�شائل  �أف�شل  با�شتخد�م  �جلرمية  مو�جهة  يف  �لإمكانيات 
�ل�شرطي  �لعمل  �لعاملية يف جمال  �ملمار�شات  �لتي تتطابق مع 
لديهم  �لأم��ن��ي  �حل�����س  ل��رف��ع  �جل��م��ه��ور  ل��دى  �لتوعية  ون�شر 
ليكونو� عونا لل�شرطة يف �لق�شاء على جميع �لظو�هر �ل�شلبية 

حفاظا على مكت�شبات �لأمن و�ل�شتقر�ر .
يربط  عريقا  �إرث��ا  يعترب  بالهجن  �لهتمام  �أن  بالذكر  جدير 
�لتي تهتم  �ل��دول  �أك��ر  �لإم���ار�ت من  باملا�شي وتعد  �حلا�شر 
عليها  للحفاظ  وت�شعى  و�لثقافية  �حل�����ش��اري��ة  مب��وروث��ات��ه��ا 
�أبنائها  �أه��م��ي��ت��ه��ا ل���دى  �ل�����ش��ع��وب مب���دى  و���ش��ون��ه��ا وت��ع��ري��ف 
هويتهم  خ�شو�شية  وجت�����ش��د  حياتهم  م��ن  ج���زء�  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

وثقافتهم وعاد�تهم وتقاليدهم �لعربية �لأ�شيلة.

بحث �سبل التعاون بني جامعتي ال�سارقة و »�سن مون« الكورية

وزير الرتبية يفتتح موؤمتر
 »جلوبكوم 2018« يف اأبوظبي

�سرطة اأبوظبي تدرب منت�سبيها على اللتزام باملعايري الوطنية والدولية بحفظ حقوق الإن�سان

»الهوية واجلن�سية« تثمن تعاون البعثات الدبلوما�سية 
بتعجيل اإ�سدار وجتديد وثائق رعاياها املخالفني

الرميثي يطلق »دورية الهجانة « يف �سرطة اأبوظبي
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ح�شلت رو�شيا وللمرة �لأوىل منذ بد�ية �لقرن �حلايل، على �ملرتبة 
قائمة  يف  بريطانيا  متجاوزة  �لأ�شلحة  مببيعات  �لعامل  يف  �لثانية 

�أكرب �لدول �مل�شّدرة لل�شالح بعد �لوليات �ملتحدة �لأمريكية .
“�أكرب  قائمة  �أن  �ل�شالم  لأبحاث  �ل��دويل  �شتوكهومل  معهد  و�أعلن 
مئة” �شركة يف جمال �شناعة �لأ�شلحة وتقدمي �خلدمات �لع�شكرية 
يف �لعامل، ت�شم ع�شر �شركات رو�شية حيث بلغت �حل�شة �لإجمالية 
ملبيعات �لأ�شلحة �لرو�شية %9.5 باملئة، بو�قع 37.7 مليار دولر.

و�خلدمات  لالأ�شلحة  م�شنع   100 �أكرب  مبيعات  �إجمايل  �أن  يذكر 
�لع�شكرية يف �لعامل �رتفعت بن�شبة %2.5 يف عام 2017 مقارنة 
يعادل  ما  وه��و   ،2002 بعام  مقارنة   44% وبن�شبة   2016 بعام 

مبلغ 398.2 مليار دولر.

�لدول  �أكرب  قائمة  على  بريطانيا  �لثاين من  �ملركز  رو�شيا  �نتزعت 
تقرير  بح�شب  �ملتحدة،  �لوليات  تت�شّدرها  �لتي  لالأ�شلحة  �ملنتجة 

ن�شره �م�س معهد �شتوكهومل �لدويل لأبحاث �ل�شالم.
وقال كبري �لباحثني يف �ملعهد �شيمون فيزمان يف بيان �إن “�ل�شركات 

�لرو�شية ت�شّجل منذ 2011 منو� كبري� يف مبيعات �لأ�شلحة«.
بزيادة  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل�شيا�شة  م��ع  يتما�شى  “ذلك  �أن  ف��ي��زم��ان  وت��اب��ع 
�لإنفاق على قطاع �لأ�شلحة لتحديث قو�تها«. وبح�شب تقرير �ملعهد 
فاإن قائمة “�أكرب مئة” �شركة يف جمال �شناعة �لأ�شلحة و�خلدمات 
�ملبيعات  م��ن  تها  ح�شّ بلغت  رو�شية  �شركات  ع�شر  ت�شم  �لع�شكرية 
دولر )33 مليار  37،7 مليار  �إجمايل مبيعاتها  وبلغ  باملئة،   9،5
�لقائمة �لذي كانت  �لثاين يف  �ملركز  �نتزعت رو�شيا  ي��ورو(. وبذلك 
وبقيت �لوليات �ملتحدة يف �ل�شد�رة  حتتله بريطانيا منذ 2002. 
226،6 مليار  �إىل  باملئة   2 ن�شبة مبيعاتها  �رتفعت  42 �شركة  مع 
�ملئة  �ل�شركات  مبيعات  �إجمايل  من  باملئة   57 ن�شبته  ما  �أي  دولر، 
�لأ�شلحة  برنامج  مديرة  فلور�ن  �أود  وقالت  �لقائمة.  على  �ملدرجة 
و�لإنفاق �لع�شكري يف معهد �شتوكهومل �لدويل لأبحاث �ل�شالم �إن 
“�ل�شركات �لأمريكية ت�شتفيد ب�شكل مبا�شر من �لطلب �مل�شتمر على 
�لأ�شلحة لوز�رة �لدفاع �لأمريكية«. وحافظت �شركة لوكهيد مارتن 
على �ل�شد�رة كاأكرب �شركة ل�شناعة �لأ�شلحة يف 2017 مع مبيعات 

بلغت 44،9 مليار دولر، بح�شب �ملعهد.
و�أ�شار �لتقرير �إىل دخول �شركة رو�شية للمرة �لأوىل نادي �أكرب ع�شر 
زيادة  “�أملاز-�أنتي”  مبيعات  ت�شجيل  مع  �لأ�شلحة  ل�شناعة  �شركات 

بن�شبة 17 باملئة يف 2017 �إىل 8،6 مليار�ت دولر.
وبذلك تر�جعت بريطانيا، �أكرب منتج لالأ�شلحة يف �أوروبا �لغربية، 
�إىل �ملركز �لثالث وقد بلغ �إجمايل مبيعاتها 35،7 مليار دولر. وقد 

حّلت �شركة “بي �إيه �إي” �لربيطانية ر�بعة يف �لقائمة.

�أورزول فن دير لين عن ن�شر كتيبة  �أعلنت وزيرة �لدفاع �لأملانية، 
مدرعات جديدة يف �أملانيا مع بد�ية �لعام �لقادم.

�لكتيبة  موقع  �إغ��الق  �إىل  ت�شري  كانت  �ل�شابقة  �خلطط  �أن  ورغ��م 
بالقربة من مدينة فورت�شبوغ، جنوب �لبالد، �إل �أن �لوزيرة �أعلنت 
قو�تها  من  خف�شت  قد  �أملانيا  وكانت  �ملدرعة.  �لكتائب  زي��ادة  نيتها 
خم�س  �إىل  �ل��ع��دد  لي�شل  تق�شفية  خطة  �شمن  �مل��درع��ة  �لع�شكرية 
كتائب قو�م كل منها 44 مدرعة من طر�ز ليوبارد 2. وت�شعى وز�رة 
300 مدرعة  �إىل  لي�شل  كتائبها  ع��دد  زي���ادة  �إىل  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��دف��اع 
خالل �لفرتة �لقادمة. وتاأتي هذه �لزيادة يف ظل �لتوتر�ت �ملتز�يدة 

و�ختالل �لو�شع �لأمني يف �ملناطق �ل�شرقية للقارة �لأوروبية.

عوا�صم

مو�سكو

�ستوكهومل

برلني

حمكمة اأوروبية جتيز وقف 
بريك�ست بقرار منفرد 

•• لوك�صمبورج- لندن-رويرتز:

ق�شت �أعلى حمكمة يف �لحتاد �لأوروبي �ليوم �لثنني باأنه ميكن للحكومة 
�لربيطانية �ت��خ��اذ ق���ر�ر م��ن ج��ان��ب و�ح���د ب��ال��ع��دول ع��ن �لن�����ش��ح��اب من 
�لتكتل مما عزز من �آمال معار�شي �ن�شحاب بريطانيا قبيل ت�شويت مهم 
يف �لربملان �لربيطاين على �تفاق رئي�شة �لوزر�ء ترييز� ماي للخروج من 
على  �لربيطاين  �ل��ربمل��ان  لت�شويت  �ملقرر  �ملوعد  ي��وم من  وقبل  �لحت���اد. 
ب��اأن لندن  �لعاجل  �لأوروب��ي��ة حكمها  �لعدل  �أ���ش��درت حمكمة  م��اي،  �تفاق 
ميكنها �شحب �إ�شعار �خلروج �لر�شمي لتفعيل �ملادة 50 من معاهدة �لحتاد 

�لأوروبي دون جز�ء.
عن  �ل��ع��دول  تعتزم  ل  لأنها  �شيئا  يعني  ل  �حلكم  �إن  م��اي  حكومة  وتقول 
قر�رها مغادرة �لحتاد �لأوروبي يوم 29 مار�س �آذ�ر. لكن منتقدي �لتفاق 
يقولون �إنه يقدم خيار�ت تتمثل �إما يف تاأجيل �خلروج و�إعادة �لتفاو�س على 

�شروطه �أو �إلغاء �لأمر برمته �إذ� غري �لناخبون �لربيطانيون ر�أيهم.
عن  �أح���ادي  ب�شكل  �ل��ع��دول  يف  �حلرية  �ملتحدة  “للمملكة  �ملحكمة  وقالت 

خطاب �لنو�يا �لذي �أبلغت فيه بنيتها �لن�شحاب من �لحتاد �لأوروبي«.
م��ع متطلبات  يت�شق  �ل��ق��ر�ر مب��ا  ع��ن  �ل��ع��دول  “حال  �ملحكمة  ب��ي��ان  وق���ال 
�لأوروبي  �لحت��اد  يف  �ملتحدة  �ململكة  تبقى  �أن  �شيعني  ذل��ك  ف��اإن  د�شتورها 

مبوجب ذ�ت �لقو�عد �لتي لن تتغري«.
وم�شتقبل �خلروج ما ز�ل حماطا بغمو�س �شديد بعد �أن قال ع�شر�ت �لنو�ب 
�إنهم �شي�شوتون �شد �تفاق ماي، وهو ت�شوية متكن بريطانيا من �خلروج 

مع �شمان �لبقاء يف فلك �لحتاد.
و�شت�شكل �لنتيجة �لنهائية خلروج بريطانيا �قت�شاد �لبالد �لبالغ حجمه 
2.8 تريليون دولر و�شتكون لها عو�قب بعيدة �ملدى على وحدة بريطانيا 
وحتديد ما �إذ� كان باإمكان لندن �حلفاظ على مكانها كاأحد �أهم مركزين 
ماليني يف �لعامل. ويف ��شتفتاء �أجري يوم 23 يونيو حزير�ن عام 2016، 
خروج  ل�شالح  �لناخبني،  من  باملئة   52 �أي  ناخب،  مليون   17.4 �شوت 
بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي مقابل 16.1 مليون، �أي 48 باملئة، �أيدو� 
�أن يق�شم  �لأوروب��ي  �لبقاء. يخ�شى معار�شو خ��روج بريطانيا من �لحت��اد 
ذلك �لغرب �لذي يتكبد �لعناء يف ظل رئا�شة دونالد تر�مب غري �لتقليدية 

وزيادة مو�قف رو�شيا و�ل�شني �شالبة.

تقدم جهود نزع الألغام �سمال البحر امليت
 •• االأرا�صي الفل�صطينية-اأ ف ب:

�أفاد م�شوؤولون عن �حر�ز تقدم بارز يف جهود نزع �آلف �لألغام من �ملنطقة 
�لتي ت�شم موقع تعميد �مل�شيح وفق �ملعتقد�ت �مل�شيحية، و�شمحو� يف خطوة 

نادرة باإلقاء نظرة خاطفة على �لكنائ�س �ملهجورة هناك.
وظلت هذه �لكنائ�س حول �ملوقع يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة فارغة ومهملة 
ك��ان با�شتطاعة �حل��ج��اج زي���ارة منطقة  �أن���ه  ب��ال��رغ��م م��ن  50 ع��ام��ا،  منذ 
قريبة حمظورة يف موقع �لتعميد على نهر �لردن. وت�شرف وز�رة �حلرب 
�ل�شر�ئيلية ومنظمة “هالو تر��شت” �لن�شانية �لربيطانية لنزع �لألغام 
�لبحر  �شمال  �ملوقع  يف  �لعمل  على  �ل�شر�ئيلية  �آي”  �شي  “فور  و�شركة 
�لبيت. ووفق �ل��وز�رة يغطي �مل�شروع نحو كيلومرت مربع )250 هكتار(، 
حيث من �ملتوقع تنظيف �ملنطقة من نحو 3 �آلف لغم وبقايا ذخائر �أخرى 
متنوعة من خملفات �حلرب، بكلفة قد ت�شل �ىل 20 مليون �شيكل )5،3 
�إن  �ل�شر�ئيلية  �ل��دف��اع  وز�رة  م��ن  هيلمان  مو�شيه  وق��ال  دولر(.  مليون 
�أ�شهر �ىل �شنة حتى يتم  �آذ�ر/مار�س، و�شيتطلب من ثمانية  �لعمل بد�أ يف 
�أرثوذك�شية  كنائ�س  تنظيف  من  �لنتهاء  �ىل  �مل�شوؤولون  و�أ�شار  ��شتكماله. 

�أثيوبية ويونانية من �لألغام و�لذخائر وكني�شة �لفرن�شي�شكان.
و���ش��ي��ج��ري �ل��ع��م��ل لح��ق��ا ع��ل��ى ن���زع �لأل���غ���ام م��ن �أر������س ت��ع��ود �ىل كنائ�س 
�إعادة  �ىل  ترمي  و�خلطة  وقبطية.  ورومانية  و�شورية  رو�شية  �أرثوذك�شية 
هذه �لأر��شي و�أماكن �لعبادة �ىل �لكنائ�س �ملختلفة مع �نتهاء �لعمل، ثم 
�ل�شماح بدخول �لزو�ر �ليها بعد �لتاأكد من عدم وجود خماطر. ويف �لدير 
�لأثيوبي �ملتد�عي �أمكن روؤية ر�شم يكاد يتال�شى د�خله ميثل يوحنا �ملعمد�ن 
وهو يعّمد �مل�شيح. وعلقت على �جلدر�ن يف �ملكان لفتات مكتوبة تفيد باأن 
�ملوقع خال من �للغام. كما ُعر�شت جمموعة من قذ�ئف �ملورتر وذخائر 
�أخرى �ىل جانب �لطريق لظهار ما يتم �لعثور عليه وجمعه يف �ملنطقة. 
“و�شلت هالو  بيان  جيم�س كو�ن يف  تر��شت”  “هالو  رئي�س جمعية  وقال 
�لألغام  �لتعميد من  لتنظيف موقع  تر��شت �ىل نقطة حمورية يف عملها 
وغريها من خملفات �حلرب«. و�أ�شاف “�نتهينا من �لعمل على �لكنائ�س 
�لألغام  �لفرن�شي�شكان«. وزرعت معظم هذه  و�ليونانية وكني�شة  �لأثيوبية 
1967 من  عام  �لغربية  �ل�شفة  �شيطرتها على  بعد  �ل�شر�ئيلية  �لقو�ت 
�لأر���س بعدما  �أخ��رى غري منفجرة على  �لقو�ت �لردنية. وبقيت قذ�ئف 
�لتي  �لكنائ�س  ح��ول  ذل��ك  و�لردن��ي��ة، مبا يف  �ل�شر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  خلفتها 

�أخلتها �إ�شر�ئيل يف �ل�شبعينات.

•• باري�س-وكاالت:

�لتي تنظم  �ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت  �أن ل زعيم حم��دد�ً حلركة  �ل�شائد  �أن  مع 
�حتجاجات �شد �شيا�شة �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون، برزت وجوه عدة 
باري�س  يف  �شبت  يوم  كل  جتري  �لتي  �لحتجاجية  �لتظاهر�ت  با�شم  تتحدث 
تقدمها  �لفرن�شية  �لإع���الم  و�شائل  وب��ات��ت  �لأخ����رى،  فرن�شا  م��دن  وخمتلف 
باعتبارها موؤهلة للحديث با�شم هذ� �لتيار �أو ذ�ك من تيار�ت �حلركة. وترف�س 
�حلركة �لنقا�س مع �ل�شلطة �ل�شيا�شية ويرى بع�شها �لآخر �أن �لنقا�س �أ�شا�شي 
لأن حل �مل�شاكل �لعالقة �أو على �لأقل ت�شوية بع�شها مير عرب �لنقا�س. رغم 
�ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت  حركة  د�خ��ل  يظهرو�  �أن  يحاولون  �لذين  رقعة  �ت�شاع 
�أن  على  �إج��م��اع��اً  �ل��ي��وم  ه��ن��اك  ف���اإن  �لر�شميني،  �شبه  ممثليها  ك��ان��و�  ل��و  كما 
بري�شيليا لودو�شكي كان لها دور بارز يف �إطالق هذه �حلركة. فهذه �ملر�أة تدير 

�ملنطقة  يف  �لو�قعة  لوتومبل  �شافيني  قرية  يف  �حلجم  �شغري  جتارياً  حماًل 
مايو   29 يف  �مل�شارف.  �أح��د  يف  �شغرية  موظفة  قبل  من  وكانت  �لباري�شية. 
لودو�شكي على في�س بوك عري�شة موجهة  بري�شيليا  �أطلقت   2018 )�أي��ار( 
�إىل �ل�شلطات �لفرن�شية ت�شرح فيها �لأ�شباب �لتي ُتثقل كاهل �لأ�شخا�س ذوي 
�رتفاع  ب�شبب  وتخنقهم  �ل�شغرى  �ملوؤ�ش�شات  �أ�شحاب  �أو  �مل��ح��دودة  �ل��دخ��ول 
�أ�شعار �ملحروقات. وحظيت تلك �لعري�شة على �أكر من مليون توقيع. و�ملثري 
ترف�س  �لوقود،  �أ�شعار  بخف�س  تطالب  �لتي  مطلقتها  �أن  �لعري�شة،  هذه  يف 
معادلة �لبيئة يف مقابل �لقدرة �ل�شر�ئية، وهي تقدم �شل�شة من �لقرت�حات 
�لعملية �لتي ميكنها م�شاعدة �حلكومة �لفرن�شية على �إيجاد مقاربة �إيجابية 
تاأخذ يف �حل�شبان يف �لوقت ذ�ته �لعتبار�ت �لجتماعية و�أو�شاع ذوي �لدخول 
على  �لعتماد  خف�س  ت�شتدعي  �لتي  �لبيئية  و�لعتبار�ت  جهة  من  �ملحدودة 

م�شادر �لطاقة �مللوثة من جهة �أخرى. 

يف  �ل�شعبية  �ل�شلمّية  �ملقاومة  “نحيي  عبا�س،  و�أ�شاف 
نوؤمن  ل  “نحن  متابعاً  �لفل�شطيني”،  �لأحمر  �خل��ان 

على حد تعبريه. باحلرب ول بال�شو�ريخ”، 
و�أكد عبا�س، �أن حما�س جزء من �ل�شعب �لفل�شطيني ول 
يقبل و�شفها بالإرهاب، يف �إ�شارة للجهود �لدبلوما�شية 
�لفل�شطينية �لتي �أ�شهمت يف �إحباط قر�ر �أمريكي �شد 

حما�س يف �لأمم �ملتحدة.
�جتماعاته  �أول  فتح،  حلركة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  وب��د�أ 
�لرئي�س  برئا�شة  �لغربية،  بال�شفة  �هلل  ر�م  مدينة  يف 
فتح  حركة  ير�أ�س  و�ل��ذي  عبا�س،  حممود  �لفل�شطيني 

�أي�شاً. 

•• رام اهلل-وكاالت:

��شتمر�ر  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود  �لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  �أك���د 
يف  �لأمريكية،  ل���الإد�رة  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  مقاطعة 
�أعقاب قر�رها بنقل �شفارة �لوليات �ملتحدة يف �إ�شر�ئيل 

ملدينة �لقد�س �ملحتلة. 
�نعقاد  خ��الل  ل��ه،  مقت�شبه  كلمة  خ��الل  عبا�س  وق���ال 
�ملجل�س �ل�شت�شاري حلركة فتح، “نحن �لآن مقاطعون 
�ل�شفارة  نقل  ع��ن  �ل��رت�ج��ع  �لأم��ري��ك��ي��ة حتى  ل����الإد�رة 
�لأمريكية  �مل�����ش��اع��د�ت  و�إع������ادة  ل��ل��ق��د���س،  �لأم��ري��ك��ي��ة 

لأونرو�«. 
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ي���ق���وده رئ��ي�����س �ل������وزر�ء ي�����ش��م �ي�شا 
�لنا�شط  ب��زع��ام��ة  �ملهمة”  “حزب 

�حلقوقي مانوك �شوكيا�شيان.
ومن �ملتوّقع �ن يتمّكن حزب “�أرمينيا 
للغرب  �مل���و�يل  �ل��ل��ي��رب�يل  �مل�شرقة” 
من دخول �لقبة �لربملانية بعد �أن نال 
بح�شب  �لأ���ش��و�ت،  م��ن  باملئة   6،33

�للجنة �لنتخابية.
�ل�شابق  �ل�����ش��ح��ايف  ب��ا���ش��ي��ن��ي��ان  وك����ان 
�ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 43 ع��ام��ا، توىل 
بعدما  �أيار/مايو  يف  �حلكومة  رئا�شة 
قاد تظاهر�ت �شلمية ��شتمرت �أ�شابيع 
�لإطاحة  �ىل  و�أدت  �حل��ك��وم��ة  ���ش��د 
يقود  ك��ان  �ل���ذي  �شركي�شيان  ب�شريج 

�حلكومة منذ ع�شر �شنو�ت.
وتعّهد با�شينيان بالق�شاء على �لف�شاد 
�مل�شت�شري و�لت�شدي للفقر، ما �أك�شبه 
تاأييد� و��شعا يف �لدولة �لفقرية �لتي 
يبغ عدد �شكانها نحو ثالثة ماليني 

•• يريفان-اأ ف ب:

ح���ق���ق �ل���ت���ح���ال���ف �لن���ت���خ���اب���ي �ل����ذي 
يقوده رئي�س �لوزر�ء �مل�شتقيل نيكول 
�لنتخابات  يف  �شاحقا  فوز�  با�شينيان 
�أجريت  �ل���ت���ي  �مل���ب���ك���رة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�لزعيم  �إل���ي���ه���ا  دع����ا  و�ل���ت���ي  �لأح�������د، 
تعزيز  �إىل  م��ن��ه  ���ش��ع��ي��ا  �ل����ش���الح���ي 
�ل�شوفياتية  �جل��م��ه��وري��ة  يف  �شلطته 

�ل�شابقة.
“�لعقد  ح��زب  بقيادة  �لتحالف  ون��ال 
�لزعيم  �ل��ي��ه  ينتمي  �ل���ذي  �ملدين” 
 70،45 ن�شبة  با�شينيان  �ل�شالحي 
�ملركز  يف  يليه  �لأ����ش���و�ت،  م��ن  باملئة 
�ملزدهرة”  “�أرمينيا  ح���زب  �ل���ث���اين 
 90 نتائج  وفق  باملئة،   8،37 بن�شبة 
�لتي  �لنتخابية  �ل��دو�ئ��ر  م��ن  باملئة 
�ملركزية.  �لنتخابية  �للجنة  �أعلنتها 
�لذي  �لو�شطي  “خطوتي”  وحتالف 

ن�شمة.
ي�شغل  �ل���������ذي  ب���ا����ش���ي���ن���ي���ان  وق���������ال 
بالوكالة  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب 
�لأ�شبوع  لأن�����ش��اره  ح��ال��ي��ا، يف جت��م��ع 
بلد  �إىل  �أرم��ي��ن��ي��ا  “�شنحّول  �مل��ا���ش��ي 
ونوجهها  ع��ال��ي��ة  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ���ش��ن��اع��ي 
ت�شرين  ومنت�شف  �لت�شدير«.  نحو 
�لأول/�أك�����ت�����وب�����ر جن���ح ب��ا���ش��ي��ن��ي��ان يف 
م���ن���اورة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة مت��ث��ل��ت يف �إع���الن 
��شتقالته ثم �لتفاق مع �لنو�ب على 
�ن��ت��خ��اب رئي�س  �لإخ���ف���اق م��رت��ني يف 
ج��دي��د ل���ل���وزر�ء. وه����ذ� مي��ث��ل ذريعة 
�نتخابات  �إىل  و�لدعوة  �لربملان  حلل 

ت�شريعية مبكرة.
و���ش��ط يريفان  �ق����رت�ع يف  م��رك��ز  ويف 
ت��ف��اوؤل��ه��م بالتغيري  �ل��ن��اخ��ب��ون  �أب���دى 
با�شينيان  ب���ه  ي��ع��د  �ل����ذي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
منّف�شني عن غ�شبهم جتاه م�شوؤولني 

�شابقني فا�شدين.

حتالف رئي�س وزراء اأرمينيا يحقق فوزا �ساحقا

•• مراك�س-رويرتز:

ق���ال���ت م�������ش���وؤول���ة ك���ب���رية ب�����الأمم 
دولة   150 م��ن  �أك���ر  �إن  �ملتحدة 
�شت�شارك يف موؤمتر لالأمم �ملتحدة 
لإقر�ر �تفاق عاملي للتعامل ب�شورة 

�أف�شل مع تدفقات �ملهاجرين.
�لأمم  �أع���������ش����اء  ج���م���ي���ع  وو�����ش����ع 
�مل���ت���ح���دة �ل���ب���ال���غ ع����دده����م 193 
�ملتحدة  �لوليات  با�شتثناء  ع�شو� 
ي�شمى  ما  على  �لأخ���رية  �للم�شات 
�لهجرة  �أجل  من  �لعاملي  بالتفاق 
�لآم���ن���ة و�مل��ن��ظ��م��ة و�ل��ن��ظ��ام��ي��ة يف 
ي��ول��ي��و مت���وز ب��ه��دف �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�لهجرة ب�شكل �أف�شل.
وه���اج���م ���ش��ا���ش��ة �أوروب�����ي�����ون ن�س 
�لت��ف��اق منذ ذل��ك �حل��ني، وقالو� 
�إن��ه ق��د ي���وؤدي �إىل زي���ادة �لهجرة. 
�لأق����ل  ع��ل��ى  ���ش��ت دول  ورف�������ش���ت 
م��ن �ل����دول �لأع�����ش��اء يف �لحت���اد 
�لدول  �لتفاق. ومعظم  �لأوروب��ي 

�ل�شت من دول �أوروبا �ل�شرقية.
�لأمم  �أرب����ور ممثلة  ل��وي��ز  وق��ال��ت 
�لدولية  للهجرة  �خلا�شة  �ملتحدة 
�إن �أكر من 150 حكومة �شجلت 
�لتفاق يف مدينة  �عتماد  حل�شور 
�لإدلء  دون  �مل���غ���رب���ي���ة  م���ر�ك�������س 

مبزيد من �لتفا�شيل.
�أرب����ور يف م��وؤمت��ر �شحفي  وق��ال��ت 
�إن �لتفاق غري ملزم من �لناحية 
يقدم  �أن  مي��ك��ن  ل��ك��ن  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

ترامب يدعم 
ميزانية الدفاع 

ب� 750 مليار دولر
•• وا�صنطن-وكاالت:

�لرئي�س  �إن  �أمريكي  م�شوؤول  ق��ال 
دونالد تر�مب يدعم خططاً لطلب 
750 مليار دولر من �لكونغر�س 
ما  �ملقبل،  �لعام  �لدفاعي  لالإنفاق 
ي�شري �إىل زيادة �إنفاق وز�رة �لدفاع 
جهات  ت�شهد  ح��ني  يف  �لبنتاغون، 

حكومية �أخرى تق�شفاً.
�ل��ذي يو�جه عجز�ً  ودع��ا ت��ر�م��ب، 
يف  م�شتوى  �أعلى  عند  �مليز�نية  يف 
�أع���و�م، حكومته ه��ذ� �ل��ع��ام �إىل   6
�إنفاق  خلف�س  مقرتحات  ت��ق��دمي 
وكالتها %5، لكنه �أ�شار �إىل �إعفاء 
�جلي�س ب�شكل كبري، و�شيكون مبلغ 
�أكرب من طلب  750 مليار دولر 
توقعه  �ل���ذي  م��ل��ي��ار�ً   733 مبلغ 
 ،2020 �ملالية  لل�شنة  �لبنتاغون 
عنها  حت����دث  م��ل��ي��ار   700 وم����ن 
�لأول(  �أكتوبر)ت�شرين  يف  تر�مب 

�ملا�شي.
“وزير  �إن  �أمريكي،  م�شوؤول  وق��ال 
ناق�س  م���ات���ي�������س  ج���ي���م  �ل������دف������اع 
�مل���ي���ز�ن���ي���ة م���ع ت���ر�م���ب يف �لأي�����ام 
�لأخ������رية، و�أط��ل��ع��ه ع��ل��ى خماطر 
�لدفاعي”،  �لإن���ف���اق  زي�����ادة  ع���دم 
بد�  �ملناق�شة  “خالل  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
و��شحاً �أن تر�مب �أر�د دفع �لتقدم 
�ل��ذي حققته �إد�رت��ه يف �إع��ادة بناء 

�جلي�س«.

للدول  مفيدة  �إر���ش��ادي��ة  خطوطا 
�لتي تو�جه �لهجرة.

حتديات  “�شتقف  �أرب���ور  و�أ�شافت 
كثرية يف طريق تنفيذ �لتفاق«.

�شيا�شي  �����ش���ط���ر�ب  �أح�������دث  ويف 
�لوزر�ء  رئي�س  �أعاد  �لتفاق،  ب�شاأن 
ت�شكيل  مي�شيل  ���ش��ارل  �لبلجيكي 
كحكومة  �لأح�������د  ي�����وم  ح��ك��وم��ت��ه 
�أقلية بعدما �ن�شحب �أكرب حزب يف 
توقيع  على  ب�شبب خالف  حتالفه 

�أوبيال  �لت���ف���اق. وق���ال رودري���ج���و 
ت�شيلي  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل 
�إن  �لأح����د  ي���وم  حملية  ل�شحيفة 
توقيع  يح�شرو�  لن  بالده  ممثلي 
�إن  قلنا  “لقد  و�أ����ش���اف  �لت���ف���اق. 
�لهجرة لي�شت من حقوق �لإن�شان. 
وللدول �حلق يف حتديد متطلبات 

دخول �ملو�طنني �لأجانب«.
قالت  �لثاين  ت�شرين  نوفمرب  ويف 
�حلكومة �ليمينية يف �لنم�شا �لتي 

ت��ت��وىل رئ��ا���ش��ة �لحت����اد �لأوروب�����ي 
�أي�شا من �لتفاق.  �إنها �شتن�شحب 
�إىل  �شيوؤدي  �لت��ف��اق  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
طم�س �خلط �لفا�شل بني �لهجرة 

�مل�شروعة وغري �مل�شروعة.
نوفمرب  يف  �أي�شا  �أ�شرت�ليا  وقالت 
ت�شرين �لثاين �إنها لن توقع �تفاق 
�لهجرة لأنه �شي�شر �شيا�شتها �إز�ء 
�لقومي  �لأمن  �لهجرة و�شيعر�س 
ل���ل���خ���ط���ر. و����ش���ت���ح�������ش���ر �مل����وؤمت����ر 

�أجنيال مريكل  �لأملانية  �مل�شت�شارة 
�لتي �ت�شمت فرتة حكمها �مل�شتمرة 
�لباب  ب�����ش��ي��ا���ش��ة  ع���ام���ا   13 م��ن��ذ 

�ملفتوح �أمام �ملهاجرين.
�لهجرة  �أجل  �لعاملي من  و�لتفاق 
�إطار  و�لنظامية  و�ملنظمة  �لآمنة 
تقليل  �إىل  ي��ه��دف  ل��ل��ت��ع��اون  ع��م��ل 
و�مل�شاعدة  �مل�شروعة  غري  �لهجرة 
على دمج �ملهاجرين و�إعادتهم �إىل 

�أوطانهم.
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نيك ىيرز، وهو �شخ�س ر�ئع �شيبقى د�ئما مع �أجندتنا 
�ل�شيا�شية يف +ماغا+«.

�آيرز مل يلتزم بالتوقيع حتى  ونقلت و�شائل �عالم �ن 
2020، ما �أثار غ�شب �لرئي�س.

�أن  م�شادر  �ىل  بال�شتناد  بو�شت  �لو��شنطن  وذك���رت 
�آي���رز �مل�����ش��وؤول �ل�����ش��اب �ل���ذي يتمتع 
مبهارة �شيا�شية رغم �شغر �شنه كان 
ما  ب�شبب  �ملن�شب  حول  “مت�شككا” 
و�جهه كيلي و�شلفه رين�س بريبو�س.
مكان  ت��ع��ي��ي��ن��ه  ب���ع���د  ك��ي��ل��ي  وورث 
ب���ري���ب���و����س يف مت����وز/ي����ول����ي����و ع���ام 
�لبي�س  �ل��ب��ي��ت  يف  مكتبا   2017
حت���ي���ط ب����ه �ل���ف���و����ش���ى و�مل�����وؤ�م�����ر�ت 
�شود�ء  غ��م��ام��ة  وتظلله  �ل�شيا�شية 

ب�شبب �لتحقيق �لرو�شي.
�ملحتملني  �ملر�شحني  قائمة  وت�شمل 
بو�شت  و��شنطن  وف��ق  ت��ر�م��ب  �م���ام 
مدير �لد�رة و�ملو�زنة ميك مالفاين 
ميدوز،  م��ارك  �جلمهوري  و�لنائب 
وه������و رئ���ي�������س �ح��������دى �جل���م���اع���ات 
جمل�س  د�خ����ل  �مل��ت��ط��رف��ة  �ليمينية 

�لنو�ب.
لكيلي  �ل��و���ش��ي��ك��ة  �مل����غ����ادرة  وت�����رتك 
جمموعة  م����ع  ت����ر�م����ب  �ل���رئ���ي�������س 
�مل�شت�شارين  م���ن  ح���ول���ه  حم������دودة 
ي�شتعد  �لذي  �لوقت  يف  �لرئي�شيني، 
�جلديد  �ل����ع����ام  يف  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ف���ي���ه 
ن������و�ب ي�����ش��ي��ط��ر عليه  م����ع جم��ل�����س 

�لدميقر�طيون.
و�شيكون لدى حزب �ملعار�شة يف جمل�س �لنو�ب �شلطة 
�ل�شتدعاء،  م��ذك��ر�ت  و�إ����ش���د�ر  �لتحقيقات  �إط����الق 

وب�شكل عام كل ما يجعل حياة تر�مب �أكر �شعوبة.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�أع��ل��ن م�����ش��وؤول رف��ي��ع ���ش��اب يف �لبيت �لأب��ي�����س عزمه 
تد�ول  بعد  وذل��ك  �ل��ع��ام،  نهاية  عمله  م��ن  �ل�شتقالة 
�لرئي�س  مر�شح  باعتباره  �عالمية  تقارير  يف  ��شمه 

دونالد تر�مب �ملف�شل خلالفة كبري 
موظفي �لبيت �لبي�س جون كيلي.

�آي��������رز م�������ش���اع���د نائب  ن���ي���ك  وق�������ال 
�لرئي�س مايك بن�س يف تغريدة على 
“�شاأغادر عملي يف نهاية هذ�  تويرت 
�لعام، لكن �شاأعمل مع فريق +ماغا+ 
و���ش��ع��اره��ا لنجعل  ت���ر�م���ب  )ح��م��ل��ة 
�أمريكا عظيمة جمدد�( للدفع بهذه 

�لق�شية«.
تر�مب  ل���دون���ال���د  “�ل�شكر  وت���اب���ع 
ونائب �لرئي�س وزمالئي على �شرف 

خدمة �أمتنا يف �لبيت �لبي�س«.
جون  �أّن  �ل�����ش��ب��ت  ت����ر�م����ب  و�أع����ل����ن 
�أقرب  و�أح���د  عاما   68 �لبالغ  كيلي 
ككبري  من�شبه  �شيغادر  م�شت�شاريه 
نهاية  �لب��ي�����س يف  �ل��ب��ي��ت  م��وظ��ف��ي 
�لعام، وتاأتي هذه �ل�شتقالة �لخرية 
ل�شخ�شية رئي�شية من طاقم �لرئي�س 
�لتحقيق  ج��ر�ء  �ل�شغط  تنامي  م��ع 
�لنتخابات  يف  �ل��رو���ش��ي  �لتدخل  يف 

�لرئا�شية عام 2016.
�آيرز  �إع���الن  على  ق�شري  وق��ت  وبعد 
م��غ��ادرت��ه، ك��ت��ب ت��ر�م��ب ع��ل��ى تويرت 
�ج��ر�ء مقابالت مع  �أعمل على  “�نا 

بع�س �ل�شخا�س �لر�ئعني حقا من �أجل من�شب كبري 
موظفي �لبيت �لبي�س«.

�نه �شيكون  “�لأخبار �مل�شللة كانت تردد بيقني  وتابع 

اإدراج 9 متمردين مر�سح ترامب للبيت الأبي�س يعتزم ال�ستقالة 
اأوكرانيني على لئحة 

الحتاد الأوربي ال�سوداء 
•• بروك�صل-رويرتز:

�أم�����س على  �لأوروب�����ي  �أدرج �لحت����اد 
�أ�شخا�س من  قائمته �ل�شود�ء ت�شعة 
للمتمردين  �نتخابات  يف  �ملتورطني 
يف �شرق �أوكر�نيا �ل�شهر �ملا�شي لكنه 
�لإج����ر�ء�ت  م��زي��د م��ن  �إىل  ي�شر  مل 
�أزمتها  ب�شبب  �لعقابية �شد مو�شكو 
�آزوف.  بحر  يف  كييف  م��ع  �لأخ����رية 
�لحتاد  دول  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء  وق���ال 
�لأوروبي �ملجتمعون يف بروك�شل �إنهم 
�شينظرون، بدل من ذلك، يف عر�س 
�أن  بعد  لأوكر�نيا  �لدعم  من  مزيد 
�شمت رو�شيا �شبه جزيرة �لقرم �إليها 
عام 2014 ثم دعمت �نف�شاليني يف 
�أوكر�نيا.  ب�شرق  �ل�شناعية  �ملنطقة 
�ل�شيا�شة �خلارجية  وقالت م�شوؤولة 
فيدريكا  �لأوروب������������ي  �لحت��������اد  يف 
مع  ناق�شو�  �ل���وزر�ء  �إن  موجرييني 
كليمكني  بافلو  �لأوك��ر�ين  نظريهم 
كما  �آزوف  بحر  يف  �لتطور�ت  “�آخر 
)ن���اق�������ش���و�( ب�����ش��ورة �أ���ش��ا���ش��ي��ة دعم 
�لحتاد �لأوروبي لأوكر�نيا و�ل�شعب 
�لأوك����������ر�ين ووح�������دة �أر�������ش�����ي هذ� 

�لبلد«.
وق������ال������ت م�����������ش�����ادر دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 
�إن �لحت����اد �لأوروب�����ي  وم�����ش��وؤول��ون 
�ت��خ��ذ �ل��ي��وم �لث��ن��ني ق����ر�ر� ب����اإدر�ج 
قائمته  على  �أ�شخا�س  ت�شعة  �أ�شماء 
�ل�������ش���ود�ء ب��ع��د �ن��ت��خ��اب��ات �أج���ر�ه���ا 
ومن  �أوكر�نيا.  ب�شرق  �لنف�شاليون 

�ملقرر ن�شر �أ�شمائهم يف وقت لحق.
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4538   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- دلتا لين للمقاولت - �س ذ م م - وميثلها / حممد �حمد 
حممد مقبل �حلمريي 2-دلتا لين للمقاولت �لعامة - ذ م م- وميثلها / حممد 
�حمد حممد مقبل �حلمريي - جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ليزر 
با�شيفيك لتعهد�ت �لتموين بالوقود و�ملحروقات - �س ذ م م وميثله / خالد خليفة 
حممد �شيف حثبور - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )105728( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  بالت�شامم 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2281 جتاري كلي 
2-بايون  م  م  ذ  ���س   - �لثقيلة  بال�شاحنات  �مل���و�د  لنقل  1-ط����رو�دة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
م  3-نو��س �حمد عبد�لغفور  4-بايون هولينج ليمتد  جمهويل  م  ذ  لل�شناعة - �س 
���س م ع وميثله / موزة  ر�أ����س �خليمة �لوطني -  �مل��دع��ي/ بنك  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
عبيد ربيع �خلظر - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم 
بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )4992736.27 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها 
جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2018/12/24  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3151  مدين جزئي              
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د ب�����ش��ام حم��م��د حم��م��د  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/ رويال لتنظيم �حلفالت وميثله / �بر�هيم مو�شى علي مر�د �لبلو�شي -  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )150.000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و �تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ملطالبة    وحتى �ل�شد�د �لتام و�شم ملف �لنز�ع رقم 2018/2539 نز�ع مدين و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لتعاب. وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2018/12/16  �ل�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

خ����ط����اًب����ا ي���ت���ق���ا����ش���م���ه ك����ث����ريون 
لالحتجاج �لدميقر�طي، ويطرح 
�حلكام  �شرعية  ح���ول  ت�����ش��اوؤلت 
�ل����ب����الد منذ  �مل���ت���ع���اق���ب���ني ع���ل���ى 
ث��الث��ة ع��ق��ود ع��ل��ى �لأق����ل. وهذ� 
ل  �لت�شيي�س،  نحو  حركة  يعك�س 
�ن��ه��ا حقيقية.  ه�����ش��ة غ��ري  ت����ز�ل 
�حلركة  ه����ذه  �أن  �ل���و�����ش���ح  م���ن 
�لحتجاجية ل متتلك �أد�ة حزبية 
متطوًر�،  �أيديولوجًيا  جهاًز�  ول 
مبجموعات  ل���ه���ا  ع����الق����ة  ول 
�أخ�����رى، م��ث��ل �لذين  �ج��ت��م��اع��ي��ة 
�ثثو� حركة “ليلة وقوف” و�لتي 
�شك  ل  ق��ي��ادي��ا.  دور�  ت��ل��ع��ب  ق���د 
من  م��رح��ل��ة  يف  �ل��غ��ري��ل��ل��ي��ن��ي  �أن 
�لتطور �لأيديولوجي و�ل�شيا�شي 
�أكر تبلور� ون�شجا من �حلركة 
�ل�شفر�ء”،  “�ل�شرت�ت  �لوليدة 
م�����ش��ت��وى تر�بط  �لأق�����ل يف  ع��ل��ى 
�ل���ق���ول و�ل��ف��ع��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي منذ 
5 جنوم، ت�شتطيع  عقد. فحركة 
مطالب  خم��ت��ل��ف  ع���ن  �ل��ت��ع��ب��ري 
وغ�������ش���ب �مل���ج���ت���م���ع �لإي�����ط�����ايل، 
ومنحها منفًذ� وخمرجا �نتخابًيا 
�شعفها،  نقاط  فرغم  و�شيا�شًيا. 
5 جن��وم يف ج�شر  جنحت حركة 
و�لي�شار  �ل��ي��م��ني  ب���ني  �ل���ف���ج���وة 
�لقائم  �حلزبي  �لنظام  وحتطيم 
�إيطاليا.  يف   1994 ع���ام  م��ن��ذ 
�مل��روري��ة مل  �ل���دو�ر�ت  �ن فرن�شا 
و�ن  �ملرحلة، حتى  بعد تلك  تبلغ 
كان �لحتجاج موجها �شد حكام 

�ليوم، و�لأم�س وما قبله.
�لغريللية  �نتظمت  �ل��ب��د�ي��ة،  يف 
عرب موقع ميتوب، وهي تتقا�شم 
�ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت  م�����ع 
على  �ح��ت��ج��اج��ي��ة  ح��رك��ة  تنظيم 
فيها  يكون  وخارجها،  �لإن��رتن��ت 
�ل���ف���رد م�����ش��ت��ق��اًل ن�����ش��ب��ي��اً. هناك 
�لقر��شنة”  “حزب  م���ن  ���ش��يء 
كما  �ل�شفر�ء”،  “�ل�شرت�ت  يف 
5 جنوم.  ك���ان �حل����ال يف ح��رك��ة 
با�شم دميقر�طية   ،2.0 �حتجاج 
مثالية، من قبل �أفر�د م�شتقلني 

�إىل حد كبري، ومت�شلني.
كما  جن������وم   5 ح����رك����ة  ُت���ع���ت���رب   
منوذجا  �ل�شفر�ء”،  “�ل�شرت�ت 
م��ت��ف��رد� لأوروب������ا �لأزم������ة. فهما 
يجمعان يف كتلة و�حدة �خلا�شرين 
و�لذين  �لقت�شادي،  �لنظام  من 
�حلزبية  �لأن����ظ����م����ة  ي����ت����ح����دون 
باعتبارها  �ل�شيا�شية،  و�لأنظمة 

م�شوؤولة عن �آثار �لأزمة.
�ل���دو�ر�ت �ملرورية    على حو�جز 
�لأ�شل  ط��ب��ق  ن�����ش��خ��ة  ل��ف��رن�����ش��ا، 
لأزمة عام 2008 تت�شكل وتقرع 

طبولها.
عــ�ــصــ� مـــر�ـــصـــد الــتــطــرف 
ج�ري�ص  مل�ؤ�ص�صة  ال�صيا�صي 
ــ�م  ــل ــع ال يف  بـــاحـــث  جــــــان، 
ــص يف  ــ� ــت ــة، خم ــي ــص ــا� ــي ــص ــ� ال
واالبعاد  اليمينية  التيارات 
وم�ؤلف  لل�صيا�صة،  الثقافية 
العديد من البح�ث منها “اىل 
)من�ص�رات  اللقاء غرام�صي” 

دو �صريف، 2015(.

5 جن������وم هم  ف���ن���اخ���ب���و ح����رك����ة 
�ليديولوجي  �مل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
حلم  �أي��������ت��������ام  و�ل�������ت�������اري�������خ�������ي، 
ب��ريل��ي��ن��غ��ري، �ل���زع���ي���م �ل���ر�ح���ل 
و�شحايا  �لإيطالية،  لل�شيوعية 
�برمه  �ل����ذي  “�لعقد”  خ��ي��ان��ة 
�إيطاليا  مع  برل�شكوين  �شيلفيو 

هذه بد�ية من عام 1994.
 بل هم �أي�شا، بالن�شبة لكثريين، 
لأزمة  �ل�����ش��و�ء  ح��د  على  �شحايا 
�شنو�ت  ول���رك���ود   ،2008 ع����ام 
من  �لأول  �لعقد  يف  برل�شكوين 
�لذي  و�لع�شرين،  �حلادي  �لقرن 
وتعميق  �قت�شادي،  بجمود  متيز 
ه�����ش��ا���ش��ة ����ش���ر�ئ���ح ب��اأك��م��ل��ه��ا من 
�ملجتمع �لإيطايل، ويف مقدمتهم 
�ل�شباب �لذين �جربو� على �ل�شكن 
يف بيت �ل�شرة، وك�شب، يف �أح�شن 
�ل�شهر.  ي���ورو يف  �أل���ف  �لأح�����و�ل، 
�لأ�شباب  �إي��ط��ال��ي��ا  �ع�����ادت  وق����د 
�لق����ت���������ش����ادي����ة ل�����رك�����وده�����ا، �ىل 
�لف�شل �لذريع للطبقة �ل�شيا�شية 
�لإيطالية يف �جلمهورية �لثانية، 
�لتي ولدت من رحم �نهيار �لأوىل 
حت���ت ���ش��رب��ات �ل��ق�����ش��اة ودخ���ول 

برل�شكوين �ل�شاحة �ل�شيا�شية.
�ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت  ت���ب���ّث 
فئتني من �لنتقاد�ت. �أوًل، �أنهم 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل���الأزم���ة. 
وف��ع��ال، ت��ب��دو ف��رن�����ش��ا �ل�����دو�ر�ت 
�لفعلية  �ل�شحية  �ن��ه��ا  �مل��روري��ة 
يتم  �ل���ت���ي   2008 ع����ام  لأزم������ة 
ع��ن��ه��ا غ���ال���ب���ا، ولكن  �ل��ت��غ��ا���ش��ي 
�أي�شا لالنهيار �حلقيقي للطبقة 
عاما.  ث���الث���ني  م��ن��ذ  �ل��و���ش��ط��ى 
وك������ان ي���ت���م �حل����دي����ث ع���ن���ه���ا، ك� 
و”�لرتدي  �لطر�ف”،  “فرن�شا 
“فرن�شا  �لجتماعي”، 
ولكن  �ل�شغرية”،  �لم��ك��ان��ي��ات 

�أي�شا “رجال �لحياء«.
�ل�شرت�ت  ف��رن�����ش��ا  �أن  وج����ل����ّي، 
�ل�����ش��ف��ر�ء، و�ل��ت��ي ه��ي غ��ال��ب��ا ما 
ت��ك��ون م��رت��ه��ن��ة ل�����ش��ي��ارت��ه��ا �أكر 
م��ن��ه��ا ع��ا���ش��ق��ة ل��ه��ا، جت��د نف�شها 
ق��د خ�����ش��رت �ل��وع��د �ل��ق��دمي من 
“و�شطى”  بطبقة  عاما  خم�شني 
كما  �لفرن�شي،  للمجتمع  �شعيدة 
�لتي  “فرن�شا  ك����  ن��ف�����ش��ه��ا  جت���د 
قد خانها وعد  ت�شتيقظ باكر�”، 
و�أخري�   ،2007 ع��ام  ���ش��ارك��وزي 
�لي�شار  ي��ت��ي��م��ة  �آخ��������ر�،  ول���ي�������س 
عن  بعد�  ي��زد�د  �ل��ذي  �لفرن�شي، 
ت��ل��ك �ل��ف��ئ��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة �لتي 
�ملا�شي منا�شرة للحزب  كانت يف 
�ل�شيوعي  �حل��زب  �أو  �ل�شرت�كي 
�إيطاليا  غ���ر�ر  وع��ل��ى  �لفرن�شي. 
من  فرن�شا  ف��ان  �للفني،  �شنو�ت 
“�ل�شرت�ت  فرن�شا  ه��ي  من��و  دون 
مع  قطيعة  يف  �ل��ت��ي  �ل�شفر�ء” 
�مل����دن �ل���ك���ربى، و�مل��ح��روم��ة من 
�جل  م��ن  وتكابد  خطابية،  ق��وى 
مو�جهة  يف  م�����ش��ادة  ثقافة  ب��ن��اء 

ثقافة نخب �ل�شلطة.
حزبية،  و�ح��������دة   - �حل����رك����ت����ان 
�ملرورية-  ل���ل���دو�ر�ت  و�لأخ������رى 
وتقاليد  ث��ق��اف��ات  م���ن  ت�����ش��ت��ع��ري 

�لي�شار و�ليمني. فعلى �حلو�جز، 
تتعاي�س �لتطلعات “�لي�شارية” و 

“�ليمينية«.

غريلل� �صب�نتاك�ص
�إيطاليا بيبي غريللو عرت على 
كل مدينة  كان يف  لقد  خطيبها. 
يف �شبه �جلزيرة، عر�شا فرجويا 
تاأتي  �ل��وق��ت  نف�س  يف  و�جتماعا 
�جل���م���وع ل�����ش��م��اع��ه ع��ن��دم��ا متر 
�ل�شبكات  وت��ن��وب  غ��ري��ل��و  ح��اف��ل��ة 

مل  �ل��ت��ي  فرن�شا  كتائب  ب��و���ش��وح 
“حركتها  �ل����ي����وم  ح���ت���ى  ت���ع���رف 
�للحظة  وه����ذه  �لجتماعية”. 
عادة ما تكون حلظة “�قت�شادية- 
ل�شكاوى  ع��ر���س  �أي  جماعية”، 
عري�س  لقطاع  م��ادي��ة  ومطالب 
�نهم  يكت�شفون  �جل��م��اه��ري  م��ن 
مت�شامنون، �ل �نهم مل يطورو� 
و�شيا�شيا  �أي��دي��ول��وج��ي��ا  ج���ه���اًز� 

متما�شكا. 
ا  �أي�شً ت��ن�����ش��ر  ف��اإن��ه��ا  ذل����ك،  وم���ع 

�شيلفيو  ح������زب  ي���ع���رف���ه  ل����ل����ذي 
برلو�شكوين، فورز� �يطاليا. ففي 
�لبلدين، تغرق �أحز�ب �حلكومات 
قا�شية،  رك��ود  حالة  يف  �لنظامية 
ب��ي��ن��م��ا ت�����ش��ت��ع��ل �لح���ت���ج���اج���ات 
و�لقت�شادية،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
و�لنعر�ت  �ل�شعبوية،  و�لج��اب��ات 

�لنقالبية.
تداعي اله�يات

 ال�صيا�صية الكربى
�ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت  ت�����ش��ك��ل 

�لجتماعية عن �لدعو�ت. 
ع���ل���ى ه�����ذ� �جل����ان����ب م����ن جبال 
�جتماع،  ول  خ��ط��ي��ب،  ل  �لأل����ب، 
ول����ك����ن جت���م���ع���ات ك����ب����رية ح���ول 
�ل�������دو�ر�ت �مل����روري����ة ل��ل��ب��الد، مت 
�����ش���ت���دع���اوؤه���م ع����رب �لإن����رتن����ت 
تلك  �إن  �لجتماعية.  و�ل�شبكات 
�ل���������دو�ر�ت �مل�����روري�����ة، �ل���ت���ي هي 
مرتبطة  حل�شارة  مثالية  رم��وز 
�لت�شكيك  يتم  �قت�شادي  بنموذج 
�جل����و�ن����ب  ����ح  ت����و�����شّ �لآن،  ف���ي���ه 

�لقبيحة”،  “فرن�شا  ل���  �ملختلفة 
ت��ت��ك��ون م���ن مناطق  �ل���ت���ي  ت��ل��ك 
جتارية �أو مناطق عمل، ومناطق 
م���دن مهجورة  وم���ر�ك���ز  ل��ل��ن��وم، 
“�ل�شرت�ت  �ن  وحم����ت���������ش����رة. 
جميع  مي���ل���ك���ون  �ل�شفر�ء” 
مل  �لذين  �لغريلليني  مو��شفات 

يعرو� على بيبي غريلو. 
�ل�شيا�شية  �حل�����ي�����اة  ت���خ���ل���و  ل 
م�شرتكة.  ن��ق��اط  م���ن  ل��ل��ب��ل��دي��ن 
يف  �ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت  تظهر 

�ل��وق��ت �ل���ذي حت��ك��م ف��ي��ه ن�شخة 
ك����ان����ت عليه  مل����ا  �لأ������ش�����ل  ط���ب���ق 

�لرينزية يف �إيطاليا. 
ف��ف��ي ���ش��ق��وط ح���ر، ت��ذّك��ر حركة 
بزعامة  �لم���ام  �ىل  �جل��م��ه��وري��ة 
باحلزب  م�����اك�����رون،  �مي����ان����وي����ل 
ماتيو  ب���ق���ي���ادة  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي 

رينزي قبل كارثته �ملده�شة.
�أم�������ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ي��م��ني وري����ث 
�أن  �إل  ف���ال مي��ك��ن��ن��ا  ����ش���ارك���وزي، 
متاماً  م�شابهاً  �شقوطا  ن��الح��ظ 

»ال�صرتات ال�صفراء«، النقي�ص النم�ذجي للحلم الفرن�صي الذي مت ت�صميمه منذ عام 1965 والثالثينات املجيدة

جنحت حركة 5 جنوم يف ج�سر الفجوة بني 
اليمني والي�سار وحتطيم النظام احلزبي يف اإيطاليا

تتنّزل احلركة يف حقيقة اأو�سع، متتد على 
امل�ستوى القاري، اإن مل يكن على م�ستوى الغرب

 احلركة االحتجاجية الفرن�صية ه�صة وال متتلك اأداة حزبية وال جهاًزا اأيدي�ل�جًيا متط�ًرا غري اأنها حقيقية

»ال�صرتات ال�صفراء«:

هل انزلقت فرن�سا يف املنحدر الإيطايل...؟
•• الفجر - غائيل برو�صتييه

 – ترجمة خرية ال�صيباين
االأزمة.  اأبناء  �صك  دون  هم  ال�صفراء”،  »ال�صرتات 
لفرن�صا  وق�ف”  “ليلة  حركة  ا�صكال  من  �صكل  اإنهم 
�صيارة  اإىل  حتتاج  التي  تلك  والريفية،  ــراف  االط

من  نــــــــ�ع  احلياة،  قيد  على  تبقــــــى  اأو  لتعي�ص 
ال�صغيـرة،  البي�ت  لفرن�صـــــــا  القرا�صنة”  “حزب 
ال�صهر  نهاية  جعل  يف  �صـــــرائها  قر�ص  ي�صاهم  التي 
ي�صــــكل  البيت  ذاك  على  احل�صـــــ�ل  ان  اال  �صعبة، 
اإليه  ال��ص�ل  الفرن�صيني  ملاليني  ميكن  حلم  اآخــر 

ن�صبًيا.

للحلم  النم�ذجي  العك�ص  هم  ال�صفراء”،  »ال�صرتات 
 1965 عـــام  مــنــذ  ت�صميمه  مت  الـــذي  الــفــرنــ�ــصــي، 
والثالثينات املجيدة، جمتمع “ فرن�صيان على ثالثة”، 
احلياة  الي�م  املده�ص  ال�صلبي  جانبه  ــ�ؤرق  ي الــذي 
االجتماعية وال�صيا�صية. لكن “ال�صرتات ال�صفراء” 
تتنّزل اأي�صا يف حقيقة اأو�صع، ملح�ظة على امل�صت�ى 

القاري، اإن مل يكن على امل�صت�ى الغربي.
ايطاليا وفرن�صا دون من�

عم�مة  اأبناء  ال�صفراء”  “ال�صرتات  لهذه  وهكذا، 
اأن�صار  الغريلليني،  ي�صبه�ن  اإنهم  االلب.  جبال  وراء 
 5 م�ؤ�ص�ص حركة  الك�ميدي واخلطيب بيبي غريل�، 

جن�م ال�صعب�ية.

�لحز�ب �حلاكمة �مام �زمة وجود

حركة 5 جنوم.. من حركة �حتجاجية �ىل �حلكم

�جو�ء ثورة يف باري�س

حركة �حتجاجية بال بو�شلة

�يطاليا وجدت يف بيبو غريللو خطيبها

حركة تفتقر �ىل �طار وخطيب

تغرق اأحزاب احلكم، بينما ت�ستعل الحتجاجات 
القت�سادية، والجابات ال�سعبوية، والنعرات النقالبية

تنهل احلركتان من ثقافات وتقاليد واحدة، فعلى 
احلواجز تتعاي�س التطلعات »الي�سارية« و»اليمينية«

فرن�صا ال�صرتات ال�صفراء خ�صرت ال�عد بطبقة و�صطى �صعيدة، وخانها �صارك�زي، ويتيمة الي�صار الفرن�صي
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  اعــــالن  

�ملرجع : 225
�جلن�شية  باك�شتاين   - عبد�خلالق  نا�شر  �ل�شيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
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خدمات �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
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  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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يف الق�شية رقم 2018/1260 جتاري كلي 

�ملرفوعة من : بنك دبي �لتجاري )�س م ع( بوكالة : نا�شر �ل�شام�شي للمحاماة 
و�ل�شت�شار�ت �لقانونية ، �شد : 1-مايكرونت ورك )�س ذ م م( 2-�شيد حممد �زفر 
ح�شنني - ب�شفته كفيل مت�شامن ملديونية مايكرونت ورك �س ذ م م  بال�شارة �ىل 
كتاب حمكمة دبي �لبتد�ئية �ملوؤرخ يف  2018/12/10 و�ملت�شمن تكليفي خبري� يف 
�لق�شية �ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع خربة يف �لق�شية 
�ملذكورة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/12/20  �ل�شاعة 11.00 �شباحا.  وذلك على 
�لطابق  كابيتال-  �لهالل  لوتاه-  ماجد  �حمد  �خلبري:  مكتب  �لتايل:  �لعنو�ن 
�لثالث- مكتب رقم 302  بناية دبي �لوطنية للتامني- بجانب ديرة �شيتي �شنرت- 
�ملذكور وتقدمي  �ملوعد  بور�شعيد هاتف 2999000-04  لذ� ندعوكم للح�شور يف 

كافة مالديكم من م�شتند�ت ومذكر�ت .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
 اخطار دفع بالن�شر

 يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/821 - التنفيذ املدين 
، ر�أ�س  ، �لعنو�ن : �لإم��ار�ت دبي  ،  �جلن�شية : �شوريا  ن��و�ف �بو دبو�س  �ىل �ملحكوم عليه : يون�س 

�خلور - بردبي - دبي ، �لهاتف �ملتحرك : 9710553831456+ 
بتاريخ 2018/6/21  يف  ��شدرت بحقك حكما  ر����س �خليمة قد  بان حمكمة  ليكن معلوما لديك 
�لر�شوم  �شامال  وق��دره 5916.00  درهم  بالز�مك بدفع مبلغ   ، ق�شية )123/2018( مدين جزئي 
و�مل�شاريف  ، ل�شالح : �ملحكوم له : غ�شاب يو�شف �شيف ، �جلن�شية : �شوريا ، �لعنو�ن : �لإمار�ت 

ر�أ�س �خليمة �لنخيل ر�أ�س �خليمة - �لهاتف �ملتحرك : 9710557449985+ 
ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل بالرقم �مل�شار �عاله. 

مالحظات :- بالز�م �ملدعي عليه باد�ء مبلغ وقدره 4650 درهم و�لز�مه مب�شاريف �لدعوى. 
فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل للتبليغ 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم 

، و�لر�شوم �ملرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اعالن بالن�شر 

�ىل �ملدعى عليه/�لكر�مة لتجارة �ملعادن - وميثلها/ �شيد حممد رفيق ح�شن - بنغالدي�س 
�جلن�شية  نعلمكم بان �ملدعي/�لنمر لتجارة �حلديد �ملحدودة ذ م م وميثلها �ملدير �مل�شوؤول 

/ح�شان منر �لعميل - يف �لدعوىرقم 2018/7793 �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لثانية. 
وقدره  ب�شد�د مبلغ  عليها  �ملدعي  �لز�م   : فيها  �عاله يطالب  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  قد 
و�لفائدة  درهم(  و�شبعون  وت�شعة  وخم�شمائة  �لف  وع�شرون  )�ثنان  درهم(   22.579(
عليه  �ملدعي  �لز�م  مع   ، �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
�لدعوى  �إد�رة  �أمام مكتب  يقت�شي ح�شوركم  لذ�  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
�لدعوى  على  لالإجابة  وذلك  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  مبحكمة   11 رقم  مكتب 
�ملذكورة  وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك بتاريخ 2018/12/25   للنظر يف �لدعوى 
�رقامها بو�شفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم 

فانه �شيتم ��شتكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان: �ل�شيد/ 
جمعه �أحمد جمعه �حلو�شني ، �جلن�شية : �لإمار�ت  وطلب �لت�شديق على حمرر 
�هنا�شيا  ور���ش��ة  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف   %100 �لبالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن 
لت�شليح �ل�شيار�ت ، ن�شاط �لرخ�شة �شيانة �ل�شيار�ت ، و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية يف  خورفكان رخ�شة مهنية رقم 241760 �ل�شادر بتاريخ 1993/10/18 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان.  �ىل �ل�شيد/ هاربهاجان �شنك ، �جلن�شية 
�شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  �لهند.    :
بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

 اعـــــــالن       
�ل�شيد/   : خورفكان   و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
حمرر  على  �لت�شديق  وطلب   ، �لإم���ار�ت   : �جلن�شية   ، �ل�شحي  نعيمي  علي  مبارك  علي 
 ، �لتجارية  رقيه  حم��الت  �لتجاري  �ل�شم  يف   %100 �لبالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن 
 ، �لأحذية  ، جتارة  �جلاهزة  �ملالب�س  ، جتارة  �لكهربائية  �لأدو�ت  �لرخ�شة جتارة  ن�شاط 
جتارة �لعطور ، و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم 
140742 �ل�شادر بتاريخ 1986/9/14 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/ 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  بنغالدي�س.   : �جلن�شية   ، �لدين  فريد  تانوبري  ح�شني  دل��و�ر 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1864

�لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية  باك�شتاين   - حمبوب  �شوكت  �ل�شيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد / حممد ح�شن حممد يا�شني - باك�شتاين 
�ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  �لفنية(  للمقاولت  حمبوب  �شوكت  )حممد  با�شم  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية 
مبوجب رخ�شة رقم )726333( تعديالت �خرى : مت تغيري �ل�شم �لتجاري من )حممد �شوكت 
�لن�شاط  تغيري  مت   - �لفنية(  للمقاولت  �لأن�شاف  )ج�شر  لي�شبح   ) �لفنية  للمقاولت  حمبوب 
�لتجاري من )مقاولت فئة �شاد�شة ، �لتك�شية و�لأر�شيات ، ��شباغ ، �شحي( لي�شبح )مقاولت فئة 
�شاد�شة ، �شحي ، جنارة م�شلحة(  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم 
�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1860
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عبد�هلل �حمد حممد عبد�هلل �آل علي - �إمار�تي �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته )50%( من كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�شيد/ جهري 
�ل�شيد/ عبد�هلل �حمد حممد عبد�هلل  ، كما  بنغايل �جلن�شية   - �ل�شالم خادم  �شفيق  �ل�شالم خادم 
�إمار�تي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�شته )50%( من كامل ح�شته  �آل علي - 
�لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد كبري �ح�شان �هلل ر�ري- بنغايل �جلن�شية يف )�ملانيا لتنجيد 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )212948( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  �ل�شيار�ت( 
�لقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت �خرى : مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من )موؤ�ش�شة فردية( �ىل )�شركة 
�عمال مهنية بوكيل خدمات(  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم 
)4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1858
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ مد بابول ميه ��شيك ميه - بنغايل �جلن�شية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد مزنور رحمن 
�شلطان �حمد - بنغايل �جلن�شية ، يف �لرخ�شة �مل�شماة / مطعم �ل�شبوح( تاأ�ش�شت باإمارة 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )502685(. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1862
�بر�هيم خليل �حلربي - عر�قي �جلن�شية  نافع  �ل�شيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد 
 - �لنهدة  في�س  بقالة   / �مل�شماة  �لرخ�شة  يف   ، �جلن�شية  بنغايل   - تورفد�ر  روجيل 
 )14( �ملادة  وعمالبن�س    )547161( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/171 جتاري كلي                                              
�بوظبي  �ملدعي/بنك  �أن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �بر�هيم  عليه/1-حممد  �ملدعي  �ىل 
�ل�شويدي - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها  �لتجاري وميثله/حممد عي�شى �شلطان 
�لتجاري  �بوظبي  بنك  ل�شالح/  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2018/4/17 بتاريخ   �ملنعقدة 
ي��وؤدي للبنك �ملدعي مبلغ  بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري :- بالز�م �ملدعي عليه  بان 
567.125.77 درهم )خم�شمائة و�شبعة و�شتون �لفا ومائة وخم�شة وع�شرون درهما و�شبعة 
و�شبعون فل�شا �إمار�تيا( مع �لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل 
يف 2018/1/29 وحتى متام �ل�شد�د وب�شحة �حلجز �لتحفظي رقم 2018/34 جتاري وتثبيته 
، و�لزمته �مل�شروفات مبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
با�شم  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/390 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليهما/1- عرب �لبحار خلدمات �لتوزيع �ملحدودة ب�شفتها �ل�شركة مظهرة �ل�شيك 
�ملظهر  �ل�شيك  �ملوقع على  ب�شفته   - بو�شان  بانريجي كريتي  2-�شاند�ن  �ملدعي  �لبنك  ل�شالح 
�ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  �ملدعي  �لبنك  ل�شالح 
�لوطني )فرع دبي(  �لفجرية  �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك  �لدعوى  بتاريخ  2018/10/17  يف 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدو� للمدعي بنك �لفجرية �لوطني فرع دبي مبلغ 175.250 
درهم )مائة وخم�شة و�شبعني �لف ومائتي وخم�شني درهم( قيمة �ل�شيك �شند �لدعوى و�لفائدة 
9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2018/2/8 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليهم 
بالت�شامن يف �مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1053 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- بال �نرتنا�شيونال للمو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م  2-بال �نرتنا�شيونال 
لتعليب �ل�شماك - �س ذ م م ، 3-هارجيت �شينغ �شا�شار �ند�ر �شينغ - جمهويل حمل �لقامة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/3/14 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�عاله ل�شالح/ بنك �ك�شي�س �ملحدود بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم 
بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ �شبعة ع�شر مليونا وخم�شمائة و�شبعة و�ربعون �لفا وثمامنائة 
وثالثة وثمانون درهم و�ربعة وت�شعون فل�شا و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 
�لف  ومبلغ  �مل�شاريف  عليهم  �ملدعي  و�ل��ز�م  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى   2017/4/25 يف  �ملطالبة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب  �عتبار� من 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3496 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- جاور�ف �شارما �شوبا�س �شاند �شارما جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  بتاريخ  2018/10/30  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ و�ئل حممد حممد حممد ما�شي بالز�م �ملدعي عليه بان 
�لقانونية  و�لفائدة  درهم  �لف ومائتي وخم�شني  �شتة ع�شر  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي 
�ل�شد�د  مت��ام  وحتى   2016/30/12 يف  �حلا�شل  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع 
و�لزمته بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/799 عقاري كلي 

�ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  علي  �متياز  حممد   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  خا�شة   م�شاهمة   - متويل 
�تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك ، و�لز�م �ملدعي عليه ت�شليم �لعقار و�لغاء �إ�شارة 
كتعوي�س  دره���م(   940.000( وق���دره  مبلغ  ب�شد�د  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  م��ع   ، �لقيد 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة )جميع �لطلبات مو�شحة تف�شيال يف 
�شحيفة �ل��دع��وى(.  وح��ددت لها جل�شة يوم �لح��د  �ملو�فق  2019/1/6  �ل�شاعة 
�أو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  8.30 �س بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4205  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- وي�شت �شباي�س �نرتنا�شيونال للتجارة - �س ذ م م  جمهول 
هبه   / �س وميثله  م  د  م  �نرتنا�شيونال  �ملدعي/ كريتانالل  �ن  �لقامة مبا  حمل 
علي غلوم حممد باقر �أهلي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )64774.48 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
بالنفاذ  و�شمول �حلكم  �لتام   �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى  تاريخ  و�لفائدة 12% من 
�ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق 2018/12/24 �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
دعوة حل�شور اإجتماع اخلربة احل�شابية 

يف الدعوى رقم 2018/1975 جتاري كلي
�ملعلن �إليه / �ملدعي عليها �لوىل / �حمد مدين لزينه �ل�شيار�ت �س م ح 

�ملدعي عليه �لثاين / حممد �شريف عبد�لعزيز 
بالإ�شارة �ىل �لقر�ر �ل�شادر من عد�لة حمكمة دبي �ملوقرة وندبنا خبري� ح�شابيا يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله لذ� يرجى منكم �حل�شور لجتماع �خلربة �حل�شابية �لأول يف 
�لدعوى �عاله ، وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/12/18 ، يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة 
و�لن�شف �شباحا ، وذلك مبقر �ملكتب - دبي - �شارع �ملكتوم - بناية �ل�شيخه مرمي نف�س 
بناية �شتاندرد ت�شارترد �لطابق �ل�شابع مكتب 704 ، موبايل رقم / 0562109945 ، هاتف 
�ملذكور  باملوعد  �حل�شور  يرجى  لذ�   ،  04-4096850  / فاك�س   ،  04-4096842  / رقم 

و�إح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى. 
اخلبرياحل�شابي 
ليلى غامن احلمريي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/468  امر اداء    

�ىل �ملدعى عليه/ 1- رو�ي��ح علي �لطيب ح�شنني  جمهول حمل 
 / وميثله  ��شتي  جورجن  مايكل  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
�أهلي.  طلب ��شت�شد�ر �مر �د�ء فقد  هبه علي غلوم حممد باقر 
�ملدعى  �لز�م   2018/10/28 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  قررت حمكمة 
و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  للمدعي  دره��م   620000 مبلغ  ب�شد�د  عليه 
�لتايل  �ليوم  ولكم �حلق يف �لتظلم من �لم��ر خالل 15 يوم من 

لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1816  ا�شتئناف جتاري   

م   م  ذ  ���س   - �لبناء  م��و�د  لتجارة  1-ط��ري��ق جمري�  ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لهويدي  ظاعن  عبيد  /حممد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
��شتاأنف    ق��د   - �لبحر  حممد  ح�شن  حممد  يو�شف   / وميثله  �لفال�شي 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/507 جتاري جزئي بتاريخ 2018/8/6    
وحددت لها جل�شه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/12/23 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3917  جتاري جزئي              
�لقامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - فاين لالغذية  1-فالمينجو   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لعامة )�خلا�شة( �ملحدودة وميثله /حبيب  �ل�شركة �لأهلية للتجارة  �ن �ملدعي/  مبا 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �حلو�شني  عبد�هلل  عبد�لرحيم 
 10.000( وق��دره  مببلغ  و�لتعوي�س  دره��م(   32.550.00( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي 
�لدعوى  قيد  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.    بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �شمول  و  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2018/12/20 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3811  جتاري جزئي              
حمل  جمهول  م   م  ذ  �س   - �لنقل  خلدمات  /1-�ملتخ�ش�شة  عليه  �ملدعي  �ىل 
�مل��دع��ي/ �شويز ميدل �ي�شت لإع���ادة �لتدوير - �س ذ م م  قد  �لق��ام��ة مبا �ن 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
)65.225 دره���م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة  9% من  
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.    وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة    2018/12/17
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4292  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�هلل خمي�س عبد�هلل يو�شف �لنقبي جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ مو�رد للتمويل وميثله / عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري قد 
للمدعية  يوؤدي  باأن  �ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك 
�لدعوى  �قامة  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  مبلغ 86.639.50 درهم 
وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبدون كفالة. مع �لز�م �ملدعي 
عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد  
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2018/12/16  
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/793  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-وج��دى مريغني حمجوب جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
د�ماك كري�شنت للعقار�ت - �س ذ م م وميثله / هند حميد علي غدير �لكتبي -  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية باقي ثمن �شر�ء 
�لوحدة مببلغ وقدره )8.544.940 درهم( و�شد�د �لغر�مات �ملرتتبة نتيجة �خالله ب�شد�د 
 2018/6/20 تاريخ  دره��م( حتى   543.122( وق��دره  مبلغ  �ي  �شنويا   %36 بو�قع  �لدفعات 
وما ي�شتجد من غر�مات حتى متام �شد�د باقي ثمن �ل�شر�ء و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2019/1/6  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3084  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�أبروفد لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
 - �لريامي  مطر  علي  وميثله/ح�شن  م  م  ذ  �س   - �ل�شفن  ومتوين  للتجارة  كي  �إت�س  �إم 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د وقدره )478.454 درهم( 
�لقانونية  و�لفائدة  درهما  و�ربعة وخم�شون  و�ربعمائة  �لف  و�شبعون  وثمانية  �ربعمائة 
مع  �ل��ت��ام  �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى   2017/9/21 يف  �حلا�شل  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع 
ت�شمني حكمها �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/12/19 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ملكافحة  �لعمل  ر�ئ���دة يف  ف��رتة طويلة  �ل��رب�زي��ل منذ  وك��ان��ت 
�نبعاثات  من  للحد  طموحة  �أهد�فا  وو�شعت  �ملناخي،  �لتغرّي 

�لغاز�ت �لدفيئة و�إبطاء �إز�لة �لأ�شجار يف �لأمازون.
�لثاين/نوفمرب  ت�شرين  �أو�خ��ر  وحذرت منظمة غرينبي�س يف 
م��ن �أن �إز�ل�����ة �ل��غ��اب��ات يف �ل���رب�زي���ل و���ش��ل��ت �إىل ح���دود غري 
م�شبوقة، لدرجة �أن م�شاحة تعادل مليون ملعب كرة قدم قد 

باتت جرد�ء يف �لفرتة حتى متوز/يوليو 2018.
�أر��شي  �أجل حتويل  �ل�شرعي من  وي�شكل قطع �ل�شجار غري 
كبري�  تهديد�  للما�شية  وم��ر�ع��ي  �شويا  م���ز�رع  �ىل  �ل��غ��اب��ات 
لغابات �لأمازون �ملطرية. و�نتقد �رن�شتو �أروجو �لذي �ختاره 

بول�شونارو لوز�رة �خلارجية “تاأجيج �لرتويع �ملناخي«.

 ”25 “كوب  للمناخ  �ملتحدة  �لأمم  ��شت�شافة موؤمتر  عر�شها 
يف �لعام �ملقبل، �لذي ي�شكل متابعة ملوؤمتر بولند� �لذي �شدد 

على �لتاأثري�ت �لبالغة للتغرّي �ملناخي.
ب�شبب  بالطلب  �شحب  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وب���ررت 

“قيود مالية” وتغرّي �حلكومة.
لكن بول�شونارو �لذي طاملا �شّكك باتفاق باري�س للمناخ �عرتف 
“كوب  ��شت�شافة  عر�س  �شحب  ق��ر�ر  يف  ب”�مل�شاركة”  لحقا 

.»25
وت��ع��ه��د �ل��ع�����ش��ك��ري �ل�����ش��اب��ق �ل��ب��ال��غ 63 ع��ام��ا خ���الل حملته 
�لنتخابية باحلد من �لقو�نني �لبيئية من �أجل تعزيز �مل�شاريع 

�لتجارية يف منطقة غابات �لأمازون و�أماكن �أخرى.

كانون  م��ن  �لأول  يف  من�شبه  ي��ت��وىل  �ل���ذي  �ل��رئ��ي�����س  و�أل���غ���ى 
�لثاين/يناير قر�ر� �تخذه �شابقا بدمج وز�رة �لبيئة مع وز�رة 
�لزر�عة بعد معار�شة قوية من بيئيني وقطاع �لزر�عة. وكان 
43 عاما وزير� للبيئة يف ولية �شاو باولو بني  �شال�س �لبالغ 
�تهامات بتحوير خطط  2016 و2017، لكنه و�جه  عامي 
متعلقة مبحمية بيئية ل�شالح �شركات خا�شة، ما ��شطره �ىل 
�ل�شتقالة رغم نفيه �رتكاب جتاوز�ت، كما نقلت و�شائل �عالم. 
وهو خا�س �لنتخابات عن حزب نوفو �ليميني للح�شول على 
لكنه  �لول/�أك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف  �لوطني  �لكونغر�س  يف  مقعد 

�أخفق يف �لو�شول �ىل �لربملان.
ويف �أو�خر ت�شرين �لثاين/نوفمرب �شحبت �حلكومة �لرب�زيلية 

•• �صاو باولو-اأ ف ب:

�مل�شكك  بول�شونارو  جايري  �ملنتخب  �لرب�زيلي  �لرئي�س  �أعلن 
خلفية  ذي  مييني  حم��ام  تعيني  ع��ن  �ملناخي  �لتغرّي  بظاهرة 
مثرية للجدل وزير� للبيئة، وهو من�شب حموري بالنظر �ىل 

�ملخاطر �لبيئية �لتي تتهدد غابات �لمازون يف هذ� �لبلد.
وكما هي عادته يف كل تعييناته �لرئي�شية ��شتخدم بول�شونارو 
ريكاردو  �ىل  �لبيئة  حقيبة  منح  ع��ن  ل��الإع��الن  تويرت  موقع 
�لرب�زيلية  �حلكومة  بتعيينه  تكتمل  �ل��ذي  �شال�س،  �أكينو  دي 
ي��اأت��ون م��ن �لقو�ت  22 وزي����ر�، ثلثهم  �مل��ك��ون��ة م��ن  �جل��دي��دة 

�مل�شلحة.

الرئي�س الرازيلي يكمل ت�سكيل حكومته 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

�ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت  تنتمي  ل 
�أنف�شهم  ي���رو�  ول  �شخ�س،  لأي 
�لعك�س  �ن  يبدو  لكن  ك��ان،  �أي  يف 

لالأ�شف لي�س �شحيحا.
كان دونالد تر�مب �ول من �فتتح 
�لأعلى  �ملر�شد  بانه  حاملا  �ملوجة، 
وقد  �لفرن�شيني.  للمتظاهرين 
�أك��د عرب تغريدتني، �ن ما حدث 
�أن  على  �لدليل  يقيم  باري�س  يف 
�تفاقات باري�س حول �ملناخ �شيئة، 
�ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت   ... و�أن 

كانت تهتف... “نريد تر�مب«.
و�شبق �ن �شخر �لرئي�س �لأمريكي 
من “�شديقه �إميانويل ماكرون” 
�لوقود،  ���ش��ري��ب��ة  ع���ن  وت��ر�ج��ع��ه 
على  دل���ي���ل  ذل����ك  يف  �أن  م��ع��ت��رب� 
باري�س  �ت���ف���اق���ي���ات  م�����ش��ري  �أن 
ه���و �ل��ف�����ش��ل، و�ن����ه ك���ان حم��ق��ا يف 

�شجبها.

»باري�ص حترتق«
وهو  ق�����ال،  حترتق”،  »ب���اري�������س   
بانون،  �شتيف  �ل�شعادة،  غاية  يف 
�مل�������ش���ت�������ش���ار �ل�������ش���اب���ق ل���دون���ال���د 
�لي�������وم  ي���ق���وم  �ل�����ذي  ت����ر�م����ب، 
مبهم���������ة تفجري �أوروبا، وتوحيد 
�ملتطرف  �ليمني  ح��رك��ات  جميع 

�لأوروبية.
�مام مارين لوبان وجمموعة من 
�شاند  �ل�شعبوي،  �ليمني  زع��م��اء 

بانون ما جاء على ل�شان تر�مب، 
�ل�شفر�ء  “�ل�شرت�ت  �ن  ق��ائ��ال 
ف�شيل��������ة  م���ن  ب��ال�����ش��ب��ط  ه���م 
و�شوتو�  تر�مب  �نتخب���و�  �لذين 

للربيك�شيت.. �إنه �شر�ع عاملي.«
�ملتطرف  �ل���ي���م���ني  زع����ي����م  �م������ا 
�لهولندي خريت فيلدرز، فقد قام 
بن�شر �شورة لل�شرت�ت �ل�شف������ر�ء 

على ح�شابه تويرت.
يف ���ش��رب��ي��ا، �رت����دى ن��ائ��ب مييني 
م��ت��ط��رف ����ش���رتة ����ش���ف���ر�ء د�خ���ل 
�ل����ربمل����ان ل��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى رفع 
�لرئي�س  منتقد�  �ل��وق��ود،  �أ���ش��ع��ار 
�ل�شربي لكونه �شديقا لإميانويل 
�لرئي�س  ي�����رتدد  ومل  م����اك����رون. 
�ل���رتك���ي �أردوغ���������ان، �ل����ش���ت���اذ يف 
�لعنف  �إد�ن������ة  �ل��ق��م��ع، يف  جم����ال 
�لذي متار�شه �ل�شرطة �لفرن�شية 

�شد �ملتظاهرين...!
�لوزير  ي��خ��ف  مل  �إي���ط���ال���ي���ا،  يف 

�لقوي  �ل��رج��ل  �شالفيني،  ماتيو 
�جلديد يف �لبالد، و�لذي يجاهر 
بعد�وته ملاكرون، مل يخف فرحته 

اأممية �صعب�ية
�أف�������ش���ل م���ن خّل�������س ف���ك���رة هذه 
رو�شّيا.  ك��ان  �ل�شعبوية،  �لمم��ي��ة 

ففي ر�شالة ن�شرت على في�شبوك، 
�لتحقيقات  ���ش��ح��اف��ي��ة  ن��ق��ل��ت��ه��ا 
�لزعيم  خل�����س  �ومت�������ان،  �أول����غ����ا 
�لفا�شي �جلديد �ألك�شندر دوغني، 
ومن  لليرب�لية،  ب�شدة  و�ملناه�س 
�ل��ب��اط��ن��ي��ة، وغالبا  �ل��ع��ل��وم  �ت��ب��اع 
ل�شيا�شة  �ملفكر  �لعقل  يعترب  م��ا 
يف  �شيما  ول  �خل��ارج��ي��ة،  ب��وت��ني 
باإتقان  خل�س  �لأوك�����ر�ين،  �مل��ل��ف 

على في�شبوك حالتهم �لذهنية:
روت�شيلد،  مي����ّث����ل  م�����اك�����رون   «  
�لدولية،  و�مل���ال���ي���ة  و�����ش����ورو�����س، 
و�لعوملة،  �ل���ل���ي���رب�يل،  و�ل��ي�����ش��ار 
وك����ر�ه����ي����ة ف���رن�������ش���ا، و�ل���ه���وي���ة 
�لأوروب���ي���ة، وب��رن��ار ه��ري ليفي، 
و�مل���زي���د م���ن �ل���ه���ج���رة، و�ل������زو�ج 
وتدمري  �لأ�شعار،  و�رتفاع  �ملثلي، 
و�حلكومة  �ل��و���ش��ط��ى،  �ل��ط��ب��ق��ة 
مع  ك��ن��ت  و�إذ�  �ل��ك��ون��ي��ة،  �مل��ع��ومل��ة 
ك��ل ه���ذ�، ل ت��اأت��ي �إىل ب��اري�����س، ل 

�ل�شرت�ت  م��ظ��اه��ر�ت  يف  ت�����ش��ارك 
تكن  مل  �إذ�  ول��ك��ن   ... �ل�����ش��ف��ر�ء 
�لن�شمام  ي���رج���ى  ح���ال���ك،  ت��ل��ك 

�إلينا. 
�ما  منق�شم،  ك��ل��ه  �ل��ع��امل  �ل��ي��وم، 
�أنك  �أو  ���ش��رتة ���ش��ف��ر�ء،  ت��ك��ون  �ن 
�ملاكرونية  )ع���ب���ي���د(  ل�����  ت��ن��ت��م��ي 

كتب بالإجنليزية. �ملعوملة”، 
�لفرن�شية  باللغة  ي�شيف  �ن  قبل 
فرن�شا،  “عا�شت  �ل����ن���������س،  يف 
ي�شقط  �لفرن�شي،  �ل�شعب  عا�س 
مت  �أن�����ه  وي���ب���دو   ... �لطغيان” 
�لر�شالة من مو�شكو، ومل  �إر�شال 
ير �أحد دوغني يف �شو�رع باري�س.. 
كانت  �لنية  �أن  �لو��شح  من  لكن 

موجودة.

ح�صابات وهمية على ت�يرت
�لتاميز  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  وق�����د 
�شركات  �ح���دى  ع��ن  �لربيطانية 
ح�شابات  ف��ان  �ل�شيرب�ين،  �لأم��ن 
وه��م��ي��ة م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ك��رم��ل��ني �و 
لبوتني،  �ملنا�شرة  لالأفكار  ت��رّوج 
�لر�شائل  ن�����ش��ر  ت�شخيم  ت��ت��وىل 
�لأحد�ث  على  �لوهمية  و�لأخبار 
وت���دف���ع مل���زي���د �ل���ف���و����ش���ى. ومن 
على  ح�شابا   600 حتليل  خ��الل 
ت��وي��رت ق��ري��ب��ة م��ن وج��ه��ات نظر 
�ل���ك���رم���ل���ني، وج����د �مل��ح��ل��ل��ون �أن 
ياأتي  �ل�شفر�ء  �ل�شرت�ت  ها�شتاج 

يف �ملرتبة �لأوىل.
عن ل�ن�فال اوب�صرفات�ر

�لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����س  ي��ع��ان��ي��ه  مب���ا 
ويو�جهه من م�شاكل. وع��رّب عن 
ب��اأن يكون له  �شعادته على تويرت 
�أن�شار من بني �ل�شرت�ت �ل�شفر�ء، 
قبل �أن ي�شيف” مل يعد ماكرون 

م�شكلة بالن�شبة يل، و�منا م�شكلة 
بالن�شبة للفرن�شيني. »

�لفرن�شي  �لرئي�س  �أ�شب���ح  لقد 
رم����������ز� جل����م����ي����ع �ل����ق����ي����م �ل���ت���ي 

يكرهونها.

من دونالد ترامب اإىل ماتي� �صالفيني:

الأممية ال�سعبوية ت�سّفق لل�سرتات ال�سفراء...!

العامل  دوغ���ني: 
ال��ي��وم،  منق�سم 
ت��ك��ون  اأن  اإم����ا 
�سفراء،  �سرتة 
عبيد  من  اأنت  اأو 
املاكرونية املعوملة

ال�سرتات  بانون: 
ال�سفراء من ف�سيلة 
انتخبوا  ال��ذي��ن 
و�سوتوا  ت��رام��ب 
 . . يك�سيت للر
عاملي �سراع  اإن��ه 

يعتقد الرئي�ص االأمريكي باأنه 
املر�صد االأعلى للمتظاهرين الفرن�صيني

لقد اأ�صبح الرئي�ص الفرن�صي رمزا 
جلميع القيم التي يكرهها ال�صعب�ي�ن

بانون.. باري�س حترتق

تر�مب قائد �نتفا�شة باري�س

دوغني ينا�شر �ل�شرت�ت ويدين عبيد ماكرون

�شالفيني.. ��شعد �ل�شعد�ء

�ل�شعبوية �لممية ت�شتثمر يف �حلريق �لفرن�شي

العقوبات الأمريكية على اإيران ناجحة.. لكن رمبا ل تكفي •• عوا�صم-وكاالت:

“موؤ�ش�شة  يف  �ل���ب���ارز  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ذك���ر 
�شعيد  �لدميوقر�طيات”  عن  �لدفاع 
�لأخرية  �ل��ب��ي��ان��ات  �أن  جن���اد،  قا�شمي 

يف  بلغت  �لت�شخم  ن�شبة  �أن  تظهر  �لإي���ر�ين  �مل��رك��زي  �مل�شرف  ن�شرها  �لتي 
نوفمرب )ت�شرين �لثاين( %39.9 �أعلى يف �لأعو�م �خلم�شة �لأخرية. ومع 
ذلك فاإن هذ� �لت�شخم يرتفع بوترية �أبطاأ، متما�شياً مع حت�شن قيمة �لريال.  
ُيظهر هذ� �لتطور �أن �لعقوبات كانت ناجحة لغاية �لآن لكنها ت�شري �أي�شاً �إىل 
�لنظام،  �أنها رمبا غري �شديدة مبا يكفي لل�شغط �لقت�شادي �لأق�شى على 
�لت�شخم  �أن  جناد  قا�شمي  ي�شرح  �لأبي�س.  �لبيت  يتوخاها  �لتي  بالطريقة 
�أ�شعار �مل�شتهلك يف �شهر معني  من نقطة �إىل نقطة يقي�س �لتغري يف موؤ�شر 
باملقارنة مع �ل�شهر نف�شه من �ل�شنة �ل�شابقة. �إن ن�شبة %39.9 عربت عن 

�قت�شاد” �أن يبلغ معدل �لت�شخم �ل�شنوي %30 يف �ل�شنة �ملالية 2018-
�ملقبلة  �ملالية  �ل�شنة  يف  �لت�شخم  ف�شيعك�س  �لتوقع،  هذ�  �شح  ولو   .2019
معدل �لت�شخم لفرتة 2012-2013، �أي حني كانت حملة �لعقوبات �لتي 
فر�شتها �إد�رة �أوباما يف ذروتها. حالياً، وكما يف فرتة 2012-2014، كان 
معدل �لت�شخم لل�شر�ئح �لع�شرية �لأعلى دخاًل يف �لأ�شهر �لأخرية �أعلى من 

معدل �لت�شخم لل�شر�ئح �لع�شرية �لأقل دخاًل.
�إن �لنهيار �لقت�شادي لفرتة 2012-2014 و�لت�شخم �ملرتفع �لذي �رتبط 
�لتفاق  �إىل  و�لتو�شل  �ملفاو�شات  طاولة  �إىل  للعودة  �مل��اليل  نظام  دفعا  بها، 
�إن معدل ت�شخم �لنقطة لنقطة �لذي �نخف�س، يتو�فق  �لنووي يف 2015. 

�رتفاع بثالث نقاط عن �أكتوبر )ت�شرين �لأول(، وهو �أقل من �رتفاع 5.5 من 
�شبتمرب)�أيول( �إىل �أكتوبر)ت�شرين �لأول( و�رتفاع 7.2 من �أغ�شط�س )�آب( 
�لت�شخم  �رتفع معدل  �لتباطوؤ،  �لنظر عن هذ�  �إىل �شبتمرب)�أيلول(. بغ�س 
�ل�شنوي �لذي يقي�س �لتغري يف موؤ�شر �أ�شعار �مل�شتهلك بني فرتة و�حدة من 
%18.4 يف نوفمرب )ت�شرين  12 �شهر�ً و�لفرتة نف�شها �لتي �شبقتها، �إىل 
يف   13.5% و  �لأول(  �أكتوبر)ت�شرين  يف   15.9% م��ع  م��ق��ارن��ًة  �ل��ث��اين( 
�شبتمرب)�أيلول(. وكان موؤ�شر �لأ�شعار %153.6 يف نوفمرب  ت�شرين �لثاين( 
مقارنة مع 150.1 يف �أكتوبر)ت�شرين �لأول(، 145.6 يف �شبتمرب)�أيلول( و 
140.1 يف �أغ�شط�س )�آب(. وتوقعت �ل�شحيفة �لقت�شادية يف �إير�ن “دنياي 

�أكتوبر)ت�شرين  يف  �لريال  حت�شن  مع 
�لثاين(.  )ت�شرين  ون��وف��م��رب  �لأول( 
م���ن �أو�ئ�����ل ���ش��ب��ت��م��رب)�أي��ل��ول( وحتى 
�أو�خر �ل�شهر نف�شه، �رتفع �شعر �شرف 
�إىل  ري�����ال  �أل�����ف   112 م���ن  �ل������دولر 
190 �ألف ريال. وبحلول نهاية �أكتوبر)ت�شرين �لأول(، تر�وح �شعر �ل�شرف 
150 �ألف ريال. يف نوفمرب)ت�شرين �لثاين(، حت�شنت  �لعملة  140 و  بني 
�أوباما  ك��ان  لقد  �ل���دولر.  مقابل  �ألفاً   120 �إىل  �شرفها  �شعر  فو�شل  �أك��ر 
�إذ�  لكن  متتاليتني.  ل�شنتني  طهر�ن  على  مرتفع  ت�شخم  فر�س  على  ق��ادر�ً 
��شتمر �لتباطوؤ �حلايل لهذ� �لنوع من �لت�شخم، ف�شيرت�جع معدل �لت�شخم 
�ل�شنوي على �لأرجح يف �ل�شنة �ملالية 2019-2020. ما قد يكون موؤ�شر�ً 
على �أن �لعقوبات �لتي فر�شها تر�مب هذه �ل�شنة، وخا�شًة تلك �لتي طالت 

قطاع �لطاقة، مل ترَق �إىل �لتوقعات.
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العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7728(

�ملنذر :  ورثة نا�شر ر��شد لوتاه 
�ملنذر �ليه : �شالون مري�كل لوجن للتجميل 

اإعالن بالن�صر 
، و�لبالغ قدرها )13.750 ثالثة ع�شرة �لف  �مل�شتحقة على �ملحل  �شد�د �لقيمة �ليجارية 
�ل�شيكات  �ل�شيك/  ر�شوم  �شد�د  وكذلك   ، �شهر  خ��الل  وذل��ك   ) دره��م  وخم�شون  و�شبعمائة 
�مام  دع��وى  لقامة  �آ�شفني  ن�شطر  �شوف  و�إل   ، �مل��ربم  �ليجار  عقد  لن�س  وفقا  �ملرجتعة 
مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالإخالء و�شد�د كافة �مل�شتحقات �ليجارية وفقا 
�ل�شر�ئب   ، �لتعوي�شات   ، �مل�شروفات   ، �لإ�شتهالكية  �لفو�تري  ، مع قيمة  للعقد و�لقانون 
�ملحل خايل  ت�شليم  �لتام مع  �لخ��الء  تاريخ  �لقانونية حتى  �لزيادة   ، �لق�شائية  �لر�شوم   ،

من �ل�شو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7725(

�ملنذر :  �بر�هيم نا�شر ر��شد لوتاه 
�ملنذر �ليه : �لتوت �ل�شود كافية 

اإعالن بالن�صر 
�شد�د �لقيمة �ليجارية �مل�شتحقة على �ملحل ، و�لبالغ قدرها )43.333 درهم ثالثة و�ربعون 
�لف وثالثمائة وثالثة وثالثون ( وذلك خالل �شهر ، وكذلك �شد�د ر�شوم �ل�شيك/ �ل�شيكات 
�مام  دع��وى  لقامة  �آ�شفني  ن�شطر  �شوف  و�إل   ، �مل��ربم  �ليجار  عقد  لن�س  وفقا  �ملرجتعة 
مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالإخالء و�شد�د كافة �مل�شتحقات �ليجارية وفقا 
�ل�شر�ئب   ، �لتعوي�شات   ، �مل�شروفات   ، �لإ�شتهالكية  �لفو�تري  ، مع قيمة  للعقد و�لقانون 
�ملحل خايل  ت�شليم  �لتام مع  �لخ��الء  تاريخ  �لقانونية حتى  �لزيادة   ، �لق�شائية  �لر�شوم   ،

من �ل�شو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7727(

�ملنذر :  ورثة نا�شر ر��شد لوتاه 
�ملنذر �ليه : �ن�شتنت خلدمات رجال �لعمال 

اإعالن بالن�صر 
ع�شرة  �ح��دى   11.250( قدرها  و�لبالغ   ، �ملكتب  على  �مل�شتحقة  �ليجارية  �لقيمة  �شد�د 
�لف ومائتني خم�شون درهم ( وذلك خالل �شهر ، وكذلك �شد�د ر�شوم �ل�شيك/ �ل�شيكات 
�آ�شفني لقامة دعوى �مام  ، و�إل �شوف ن�شطر  �ملرجتعة وفقا لن�س عقد �ليجار �ملربم 
�ليجارية  �مل�شتحقات  كافة  و�شد�د  بالإخالء  للمطالبة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز 
 ، �لتعوي�شات   ، �مل�شروفات   ، �لإ�شتهالكية  �لفو�تري  قيمة  مع   ، و�لقانون  للعقد  وفقا 
ت�شليم  �لتام مع  �لخ��الء  تاريخ  �لقانونية حتى  �لزيادة   ، �لق�شائية  �لر�شوم   ، �ل�شر�ئب 

�ملكتب خايل من �ل�شو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7724(

�ملنذر :  �بر�هيم نا�شر ر��شد لوتاه 
�ملنذر �ليه : طاهر �ملزروعي حممد �شلطان �ملزروعي 

اإعالن بالن�صر 
وذلك  �لقانونية   �ل��زي��ادة  م��ع  �ملحل  على  �مل�شتحقة  �لي��ج��اري��ة  �لقيمة  ���ش��د�د 
خالل �شهر ،  و�إل �شوف ي�شطر �آ�شفا  لقامة دعوى �مام مركز ف�س �ملنازعات 
و�لفو�تري  �ليجارية  �مل�شتحقات  كافة  و�شد�د  بالإخالء  للمطالبة  �ليجارية 
وكافة  �ل�شيانة  وتكاليف  و�ل�����ش��ر�ئ��ب  و�ل��ر���ش��وم  و�مل�����ش��روف��ات  �لإ�شتهالكية 
من  خالية  �ملحل  ت�شليم  م��ع  �ل��ت��ام  �لخ���الء  ت��اري��خ  حتى  �لقانونية  �ملطالبات 

�ل�شو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7726(

�ملنذر :  ورثة نا�شر ر��شد لوتاه 
�ملنذر �ليه : مركز �م �ي �ن �ت�س للعناية �ل�شخ�شية �لن�شائية 

اإعالن بالن�صر 
، و�لبالغ قدرها )25.000 خم�شة ع�شر  �ملكتب  �مل�شتحقة على  �لقيمة �ليجارية  �شد�د 
�لف درهم ( وذلك خالل �شهر ، وكذلك �شد�د ر�شوم �ل�شيك/ �ل�شيكات �ملرجتعة وفقا 
�مام مركز ف�س  �آ�شفني لقامة دعوى  و�إل �شوف ن�شطر   ، لن�س عقد �ليجار �ملربم 
�ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالإخالء و�شد�د كافة �مل�شتحقات �ليجارية وفقا للعقد 
 ، �ل�شر�ئب   ، �لتعوي�شات   ، �مل�شروفات   ، �لإ�شتهالكية  �لفو�تري  قيمة  مع   ، و�لقانون 
�لر�شوم �لق�شائية ، �لزيادة �لقانونية حتى تاريخ �لخالء �لتام مع ت�شليم �ملكتب خايل 

من �ل�شو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7729(

�ملنذر :  ورثة نا�شر ر��شد لوتاه 
�ملنذر �ليه : مطعم �شفاء د�يل - �س ذ م م  

اإعالن بالن�صر 
ع�شرة  ثالثة   13.205( ق��دره��ا  و�لبالغ   ، �ل�شقة  على  �مل�شتحقة  �لي��ج��اري��ة  �لقيمة  ���ش��د�د 
�ل�شيكات  �ل�شيك/  ر�شوم  �شد�د  ، وكذلك  �شهر  ( وذلك خالل  �لف ومائتني وخم�شة درهم 
�مام  دع��وى  لقامة  �آ�شفني  ن�شطر  �شوف  و�إل   ، �مل��ربم  �ليجار  عقد  لن�س  وفقا  �ملرجتعة 
مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالإخالء و�شد�د كافة �مل�شتحقات �ليجارية وفقا 
�ل�شر�ئب   ، �لتعوي�شات   ، �مل�شروفات   ، �لإ�شتهالكية  �لفو�تري  ، مع قيمة  للعقد و�لقانون 
، �لزيادة �لقانونية حتى تاريخ �لخالء �لتام مع ت�شليم �ل�شقة خايل  ، �لر�شوم �لق�شائية 

من �ل�شو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإعالن بالن�شر

رقم )2018/7719 (
�ملنذر : حممد خالد كمال بلو�س - باك�شتاين �جلن�شية 

�ملنذر �ليه : فخرية حممد د�ود در�ع �ملازمي - �إمار�تية �جلن�شية 
�ملو�شوع / �لخطار �لعديل رقم )2018/1/247380( 

، وذلك  يخطر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ وق��دره 60.0000 �شتون �لف درهم 
خالل مدة �ق�شاها 10 ع�شرة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر ، �إل �شي�شطر �ملنذر 
�لق�شائية  �ل��دع��اوى  و�إق��ام��ة  �ل��الزم��ة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  ك��اف��ة  لت��خ��اذ  ��شفا 
للمطالبة مبا ذكر مع حتميل �ملنذر �ليه بالتعوي�س �جلابر للعطر و�ل�شرر وبكافة 

ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7736(

�ملنذرة / نا�شر لوتاه للعقار�ت ، بوكالة �ملحامي / ح�شني لوتاه 
�ملنذر �ليه / بهرجة للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

لذلك نوجه لكم هذ� �لن��ذ�ر �لعديل بح�شب وكالتنا عن �جلهة �ملنذرة لتبادرو� فور� �ىل 
ت�شديد �ملبالغ �ملذكورة �عاله مبلغ وقدره 30.452.24 درهم ثالثون �لفا و�ربعمائة و�ثنان 
وخم�شون درهما و�ربع وع�شرون فل�شا و�مل�شتحقة �ىل �جلهة �ملنذرة وذلك خالل 7 �يام من 
�لقانونية بحقكم  ��شتالمكم هذ� �لن��ذ�ر و�ل �شن�شطر �ىل �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت  تاريخ 
ل�شرتد�د �ملبلغ �مل�شتحق مع كافة غر�مات وفو�ئد �لتاأخري �ملتعاقد عليها ��شافة لتحملكم 
كافة �لفو�ئد و�مل�شاريف و�ملنفقات �لقانونية �تعاب �ملحامني حتى تاريخ �ل�شد�د �لتام مع 

�لحتفاظ بباقي �حلقوق �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7741 (

�ملنذر : نوبل ديز�ين �شوليو�شن - �س ذ م م - بوكالة �ملحامي / ز�يد �ل�شحي 
�ملنذر �ليهم : �ندورز لالأثاث و�لديكور - موؤ�ش�شة فردية ، حممد �بر�هيم يا�شني - جيبوتي �جلن�شية ، 

عبد�هلل بن حممد بن �شعيد عبده ، �شعودي �جلن�شية  - جمهويل حمل �لإقامة  
�ليهم ب�شرورة قيامهم بالت�شامن و�لتكافل و�لت�شامم فيما بينهم بان يوؤدو�  �ملنذرة للمنذر  تتوجه 
للمنذرة كافة �ملبالغ �ملرت�شدة يف ذمتهم مبوجب �تفاقية �مل�شاعدة �ملالية و�تفاقيتي �ل�شمان ، �ل�شالف 
ذكرهم ب�شدر هذ� �لنذ�ر وهو مبلغ وقدره 1.500.000 درهما )مليون وخم�شمائة �لف درهم( + غر�مة 
دفع متاأخر 1% من قيمة كامل �ملبلغ �مل�شتحق + فائدة ��شافية 12% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق ، وذلك 
يف غ�شون �شبعة �يام من تر�يخ هذ� �لعالن و�ل �شت�شطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
�لالزمة �شدهم للمطالبة بتلك �ملبالغ و�لتعوي�س �جلابر ملا ��شابها من ��شر�ر وما فاتها من ك�شب ، 

مع حتمل �ملنذر �ليهم كافة ر�شوم وم�شروفات �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

 اعالن بالن�شر 
�ىل �ملدعى عليه / �خلط �خلليجي �لأول ملقاولت �لطرق - ذ م م 

نعلمكم بان �ملدعي / فلوترونيك�س لتجارة مو�د �لبناء �س ذ م م 
يف �لدعوى رقم 2018/7497 جتاري جزئي قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  

�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )123.277.70( مائة وثالثة وع�شرون �لف 
�ل�شتحقاق  تاريخ  بو�قع 9% من  �لقانونية  ومائتان و�شبعة و�شبعون درهم و�شبعون فل�س وفائدة 

2018/10/5 وحتى  �ل�شد�د  �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
�ل�شارقة  مبحكمة  �لثانية  �جلزئية  �لد�ئرة   11 �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   ح�شورك  يقت�شي  لذ� 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية 
مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت ، وذلك يوم �ملو�فق 2018/12/19 ، �ل�شاعة 8.30 �شباحا  وذلك للنظر 
يف �لدعوى �ملذكور �مل�شار �ليها �أعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/955  ا�شتئناف جتاري   
2-م��ادي��ن��ا ح�شن �شادق  م   م  ذ   - ب��ورم��ا  ���ش��ده/ 1-منجرة  �مل�شتاأنف  �ىل 
3-عبا�س ح�شن �شادق 4-م�شبح �لكندي م�شبح �لكندي �ملرر  جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /ربيع �حمد ربيع حممد �شريف �لعو�شي   
قد ��شتاأنف   �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2017/987 جتاري كلي بتاريخ 
2018/4/30    وحددت لها جل�شه يوم �لحد  �ملو�فق 2019/1/6  �ل�شاعة 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2779 جتاري جزئي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- �ياد حممود �شاكر عوده 2-�شي بي �ي �نرتنا�شيونال للتجارة - �س ذ م م  
جمهويل حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / �حمد طه حممود �بو زيد وميثله / �بر�هيم مو�شى 
علي مر�د �لبلو�شي - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/10/21  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �حمد طه حممود �بو زيد  بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن 
و�لتكافل �ن يوؤديا �ىل  �ملدعي مبلغ مقد�ره 61175 درهما )و�حد و�شتون �لفا ومائة وخم�شة 
و�شبعون درهما( وفائدة ت�شعة باملائة �شنويا 9% من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك يف 2016/10/30 
�تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومببلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمتها  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى 
�ملحاماة  ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2330 جتاري جزئي                                              

�أن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �شليمان   حممد  �شليمان  �شائ�شتة  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله / خليفة يو�شف حممد علي بن عمري  
�ملذكورة  �لدعوى  2018/10/8  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
�عاله ل�شالح/  بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
وت�شعون  و�ربعة  درهما  و�شبعون  و�ربعة  و�شتمائة  �لف  و�ربعون  ثمانية   48.674.94 مبلغ 
فل�شا ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من  2018/6/26 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها 
ذل��ك من طلبات.  حكما  ع��د�  ما  ورف�شت  �تعاب حم��ام��اة   دره��م  بامل�شاريف وخم�شمائة 
لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإعالن للح�شور امام املحكمة 

يف الدعوى رقم 2018/52 مد جز - ي - ح-ب-ع ن
و�شيلة الإعالن : ال�شحف 

مدعي : جول �د�ت خان مري �شادي خان - �جلن�شية : باك�شتان ، 0504936318
مدعي عليه : موؤ�ش�شة بلومنج للمقاولت �لعامة و�لنقليات ، �جلن�شية : �لإمار�ت 

مو�شوع �لدعوى : مطالبة مالية 40.000 
�ملطلوب �إعالنه : موؤ�ش�شة بلومنج للمقاولت �لعامة و�لنقليات ممثلة مبالكها / كرمي عبد�هلل حممد جا�شم 
�لكعبي ، �جلن�شية : �لإمار�ت ،  �لعنو�ن : �لإمارة : �بوظبي ، �ملدينة : �لعني ، �لقطاع : �لعني ،  �لهاتف �ملتحرك 

1 : 0501262220 ، �لهاتف �ملتحرك 2 : 0553955066 ، و�شف �لعنو�ن : بالن�شر 
لنظر  �ملو�فق 2018/12/16 موعد  �لحد  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�لبتد�ئية  �ليحر  مبحكمة  �لأوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ، �لدعوى 

�لكائنة مكمة �ليحر �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد. 
علما �ن مثولك �مام �لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات 

�شدر بتاريخ : 2018/12/9 
قلم املحكمة املدنية 

دائرة الق�شاء - باأبوظبي

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : اوبن �صبي�ص الإدارة املن�صات - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 19-2201 ملك خالد عبد�لرحيم �حمد �لعطار - بردبي - �ملركز 
�لتجاري �لأول -  �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 760896  رقم 
�لقيد بال�شجل �لتجاري : 1234326 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/11/21  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ  2018/11/21  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
 -  501 رقم  : مكتب  �لعنو�ن  مان�صنكر ج��صي )حما�صب�ن قان�ني�ن(   �ص�ريندرا 
 ملك �شركة بو�شت لال�شتثمار�ت - �ملرقبات   هاتف : 2727057-04  فاك�س : 04-2715096 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �ص�ريندرا مان�صنكر ج��صي )حما�صب�ن قان�ني�ن(
�ملرقبات     - لال�شتثمار�ت  بو�شت  �شركة  ملك   -  501 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
هاتف : 2727057-04 فاك�س : 2715096-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
اوبن  لت�شفية   �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية 
�صبي�ص الإدارة املن�صات - �ص ذ م م   وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ  
 2018/11/21 بتاريخ   دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2018/11/21
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
يف الدعوى  رقم 2018/461 نزاع تعيني خربة جتاري 

�ملدعي عليه : �لفالح للخدمات �لأمنية ملالكها / ز�يد فالح �لقحطاين - نحيط 
و�ملرفوعة  �عاله  �ملذكورة  بالدعوى  ح�شابي  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �شيادتكم 
�و من  فاأنتم مكلفني  وعليه    ، م  م  ذ  �س   - للحر��شة  فالكون  رويال  �شدكم من 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  عقده  �ملقرر  �خلربة  �جتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم 
�ملنتدب  ، وذلك مبكتب �خلبري  : 11 �شباحا  �ل�شاعة 00  2018/12/18  يف متام 
�لكائن دبي - �لهناء �شنرت - بجو�ر دو�ر �ل�شطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق 
ت�شيل�شي - مكتب رقم : 229/228  نطلب �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فاإن 

�خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا. 
       عمر ن�شري / اخلبري احل�شابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة  

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
الدعوى رقم 2017/1914 اإ�شتئناف جتاري 

عبد  )�أح��م��د  �مل�شتاأنفان  �ن  حيث  �مل���ري(  ث��اين  عابد  حممد  )�شيف  �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لرحمن عبد�لوهاب علي + عبد�ل�شالم يو�شف عبد�هلل بورقيبة( �قاما �شدكم �لدعوى 
رقم )2017/1914 ��شتئناف جتاري( - وحيث �نه مت �إحالة �لدعوى �ىل �خلبري �حل�شابي/ 
علي عبد�هلل �شلطان �ملرزوقي/ لذ� يتوجب عليكم �حل�شور لجتماع �خلربة �حل�شابية يف 
�لدعوى وذلك يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/12/13 
�لفاميد )مقابل  �أبوهيل، بناية  ، بجو�ر مركز  باإمارة دبي  �لكائن  يف مقر مكتب �خلبري 
كنتاكي ( �ملدخل �خللفي ، �لطابق �لثاين ، مكتب رقم )201( )موؤ�ش�شة �ملحيط حما�شبون 
قانونيون( هاتف 2650665-04 وفاك�س 2650645-04( - وعليه يرجى �حل�شور يف �ملوعد 
�مل�شي يف  �شيتم  م�شتند�ت ويف حالة عدم ح�شوركم  لديكم من  ما  كافة  وتقدمي  �ملحدد 

�إجر�ء�ت �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى.
اخلبري احل�صابي / علي املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
يف الدعوى رقم 2018/3315 جتاري جزئي 

�ملعلن �ليهم / �ملدعي عليها �لأول / �لنوبي لل�شفريات و�ل�شياحة - �س ذ م م 
عي�شى  من�شور   / �لثالث  عليها  �ملدعي   ، �شامل  �لنوبي  عي�شى   / �لثاين  عليه  �ملدعي 
�مل��وق��رة لع��م��ال �خلربة  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  ب��ن��اء على   - ���ش��امل  �ل��ن��وب��ي 
�مل�شرفية يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �لأح��د  �ملو�فق 2018/12/23، وذلك يف 
متام �لر�بعة و�لن�شف ع�شر� ، موعد� لعقد �لجتماع �لول للخربة  �مل�شرفية وذلك 
مبكتبنا �لكائن دبي- بر دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد بالقرب من حمطة مرتو �ملركز �ملايل 
برج  �لعطار مكتب رقم 2403 �لطابق �لر�بع و�لع�شرون- هاتف رقم  04-3589996 
وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي- لذ� يطلب ح�شوركم �و من ميثلكم قانونا 

حل�شور �لجتماع �ملذكور مع �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى.
 xlnc م�شعل �لزرعوين للمحا�شبة �لقانونية- ع�شو يف

�خلبري �مل�شريف / د. م�شعل عبد�هلل �لزرعوين

 دعوة حل�شور
 اجتماع للخربة امل�شرفية الأول

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
تبليغ حكم بالن�شر

يف الدعوى 2017/144 مدين )كلي(  
�ىل �ملحكوم عليه : موؤ�ش�شة عبد�لحد للتجارة �لعامة / عجمان - �ملنطقة �حلرة - �س ب 

20575 - هاتف 04/3392588 ، نحيطكم علما بانه بتاريخ 2017/11/13 م 
قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله

ل�شالح �شركة �أجا�س بي يف تي ليمتد - ميثلها �ل�شيد �إح�شان جا�شم 
بالتايل: حكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مببلغ وقدره )47500 دولر 
�مريكي / �و ما يعادله بالدرهم �لإمار�تي و�لزمتها بالفائدة �لقانونية مبقد�ر 5% �شنويا 
من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د على �ل تزيد �لفائدة على �أ�شل �لدين �ملق�شى 
به وبامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�س ما عد� ذلك.  حكما قابال 

لالإ�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لإعالنك بهذ� �لتبليغ
مكتب اإدارة الدعوى     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/415 الكلية الأوىل - ال�شارقة

  اإعالن املدعي عليه بالن�شر بورود التقرير 
�ىل �ملدعى عليه /1-�شركة خالد �لعوي�س لتجارة مو�د �لبناء - ذ م م ، 2-حممد عارف 
�ن  �لأول - حيث  ��شحاق ب�شفته �شريك وكفيل �شامن للمدعي عليه  ��شحاق حممد 
�ملدعي/بنك �لإحتاد �لوطني - قد �قام عليك �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله لدى هذه 

�ملحكمة   وحيث �نه قد ورد تقرير �خلربة و�ودع ملف �لدعوى
رقم 141 يف  قاعة  �لوىل(  �لكلية  )د�ئرة  �ملحكمة  �مام هذه  يقت�شي ح�شورك  لذلك 
ن�شخة  ل�شتالم  وذلك  م   2019/1/2 يوم  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام 
،  ويف حال  من تقرير �خلربة ولالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر 

نظر�لدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
 اعالن املدعي عليها بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/4019 جتاري جزئي ال�شارقة 
اإعادة اإعالن  

�ىل �ملدعي عليها / فيجاي كومار 
حيث �ن �ملدعي / جي جي و�أولده - ذ م م 

قد �قام عليكم �لدعوى رقم �عاله يطالبك فيها بدفع مبلغ )45000( درهم �لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ رفع �مر �لد�ء وحتى �ل�شد�د �لتام بالإ�شافة للز�مك 
�ملدنية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شوركم  يقت�شي  لذلك  و�مل�شاريف.   بالر�شوم 
م   2018/12/17 يوم  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �جلزئية 
لتقدمي ما لديكم من بيانات وللجو�ب على �لدعوى ، ويف حال تخلفكم عن �حل�شور 

�و عدم �ر�شال وكيل عنكم �شيتم نظر �لدعاوى يف غيابكم. 
حرر بتاريخ : 2018/12/6م 

مكتب اإدارة الدعوى  
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
الدعوى رقم 2018/798 جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليهم )بالعني للتجارة ذ م م + فيبان كومار ر�تان لل + بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني + 
�شيد معني �لدين �شيد مر�د + حممد عاطف �شيخ حممد + �شمائلة قلو�ل �إقبال ح�شني + بهافني 

بيهن تيجل + برين�شي�س جر��شي + مانديب �شوم( 
حيث �ن �ملدعيني )جر�ند ميلينيوم هوتل ، ريا�س توفيق حممود( قد �قامتا �شدكم �لدعوى رقم 
)2018/798 جتاري كلي( وحيث �نه مت �إحالة �لدعوى �ىل �خلبري �حل�شابي / علي عبد�هلل �شلطان 
�ملرزوقي / لذ� يتوجب عليكم �حل�شور لجتماع �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى وذلك يف متام �ل�شاعة 
�لثانية ع�شر ظهر� يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/12/13 يف مقر مكتب �خلبري �لكائن باإمارة دبي ، 
بجو�ر مركز �أبوهيل ، بناية �لفاميد )مقابل كنتاكي ( �ملدخل �خللفي ، �لطابق �لثاين ، مكتب رقم 
)201( )موؤ�ش�شة �ملحيط حما�شبون قانونيون( هاتف 2650665-04 وفاك�س 2650645-04( - وعليه 
�ملحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�شتند�ت ويف حالة عدم ح�شوركم  �ملوعد  يرجى �حل�شور يف 

�شيتم �مل�شي يف �إجر�ء�ت �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى.  
اخلبري احل�صابي / علي املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3939  جتاري جزئي              
�لقر�شي  جمهول حمل  ع��امل  �ملدعي عليه / 1-�شامي بن مظفر بن حممد  �ىل 
�ل��ق��و�رب - �س ذ م م وميثله / بدر  �مل��دع��ي/ ذ� �شيهور�س لتجارة  �لق��ام��ة مبا �ن 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - عبد�هلل  خمي�س  عبد�هلل 
�تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  و�لر�شوم  دره��م(  وق��دره )100.000  �ملدعي عليه مببلغ 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة 
لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة    2019/1/8 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

مايل  �شكوير  ب��ل��وم��ربغ  �شباقات  �شل�شلة  ت��ع��ود    
�إىل  �ل�شهرية،  �لعاملية  لل�شركات  �لتتابع،  جلري 
�لأربعاء  ي��وم  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ر�ب��ع��ة  لل�شنة  دب��ي 
و�شيتم  �ملقاعد.  ن�شف  نفد  حيث  فرب�ير   13
�لتربع بن�شبة %25 من ر�شوم �لدخول �خلا�شة 
و�شي�شهد  �خل��ريي��ة،  �لأع��م��ال  ل�شالح  فريق  بكل 
�ل�شباق م�شاركة �ألف عد�ء من جمموعة متنوعة 
�ملالية،  �خلدمات  وموؤ�ش�شات  �ل�شركات  فرق  من 
يف  �شركة  “�أ�شرع  لقب  على  �شيتناف�شون  �لذين 

�ملدينة” يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.
�لفريق،  ب��ن��اء  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل�����ش��ب��اق  ه���ذ�  ي��ه��دف 
وحت��ق��ي��ق �ل���ت���و�زن �لأم���ث���ل ب��ني �ل��ع��م��ل و�حلياة 
ومت��ت��ني �ل����رو�ب����ط ب���ني �ل����زم����الء، ح��ي��ث تعاود 

�لفرق �لتناف�س مرة �أخرى للفوز باملركز �لأول، 
وت��خ��و���س �ل�����ش��ب��اق ح����ول �مل�����ش��ار �ل��ب��ال��غ طوله 
م��ي��اًل و�ح�����د�ً، م�����رور�ً مببنى ب��و�ب��ة م��رك��ز دبي 
جري  �شي�شهد  مرة  ولأول  �ملتميز.  �لعاملي  �مل��ايل 
جتربة  �لبو�بة”،  “�أفينيو  طول  على  �مل�شاركني 
ت��رب��ط جميع  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  و�لأزي�����اء  �لت�شوق 

�ملباين مع مركز دبي �ملايل �لعاملي.
وح��ظ��ي ���ش��ب��اق ب��ل��وم��ربغ ���ش��ك��وي��ر م��اي��ل جلري 
�لتتابع �ل�شنوي بدعم بلومربغ، �ل�شركة �لعاملية 
�لر�ئدة يف جمال معلومات و�أخبار �ملال و�لأعمال، 
و�لر�عي �لرئي�شي لل�شباق، منذ �نطالقه يف و�شط 
منطقة �لأعمال �لتجارية يف لندن عام 2007. 
و�شت�شهد �شل�شلة �ل�شباقات �لعاملية تو�شعاً ومنو�ً 

حول  مدينة   12 يف  لتقام   2019 يف  كبريين 
�لأوىل يف  ل��ل��م��رة  �ل�����ش��ب��اق  �شيقام  ح��ي��ث  �ل��ع��امل، 
باري�س ومومباي، و�شتحظى �ل�شباقات مب�شاركة 
مدينة،  ك��ل  يف  �ل�شركات  م��ن  متنوعة  جمموعة 
و�لتو��شل  �لتعارف  للموظفني  �شيت�شنى  حيث 

وتوطيد عالقات �ل�شد�قة خارج بيئة عملهم. 
ي�شم كل فريق 10 عد�ئني و�شيتم تتويج �لفريق 
�لبالغ  �مل�شمار  على  دور�ت  ع�شر  يحقق  �ل���ذي 
زمن  �أق�شر  يف  ك��م«   1.6« و�ح���د�ً  مياًل  م�شافته 
فائز�ً يف �ل�شباق. وت�شارك كربى �ل�شركات يف دبي 
�مل��ايل �لعاملي، مبا يف  يف �ل�شباق حول مركز دبي 
ويو  ف��ر�ن��ك،  ون��اي��ت  وباركليز،   ،HSBC ذك: 
�إ���س، وجي بي مورغان، وبر�ي�س ووترهاو�س  بي 

�لزرعوين  علياء  قالت  �ملنا�شبة،  وبهذه  ك��وب��رز. 
دبي  مركز  �شلطة  يف  �لعمليات  �أول  رئي�س  نائب 
بلومربغ  م��ع  ���ش��ر�ك��ت��ن��ا  “ت�شهد  �ل��ع��امل��ي:  �مل���ايل 
�شكوير مايل جلري �لتتابع منو�ً وقوة يوماً بعد 
�لذين  �ملت�شابقني  بعدد  نتفاجاأ  يوم، ويف كل عام 
يتو�فدون �إىل مركز دبي �ملايل �لعاملي. بالإ�شافة 
�إىل م�شجعيهم �لذين يكتظ بهم �ملكان ويتمتعون 
بروح جماعية ر�ئعة من خالل ت�شجيع زمالئهم. 
ي�شعدنا �أن ن�شارك يف هذ� �ل�شباق مرة �أخرى يف 
�ملدن  �أك��ر  �إىل  �إط��ار م�شريتنا نحو حتويل دبي 

ن�شاًطا يف �لعامل«.
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ج���امي�������س ه���ا����ش���ي���ت �مل���دي���ر 
�شبورت �ملنظمة  م��اي��ل  �شكوير  �لإد�ري ل�شركة 

لل�شباق: »لقد حققنا �شل�شلة ر�ئعة يف عام 2018 
من خالل م�شاركة عدد قيا�شي من �لفرق حول 
دبي،  يف   2019 �لعامل. وي�شرنا �إطالق �شل�شلة 
فهذ� �حلدث يخلق جو�ً من �حلما�س و�لتناف�س 
يف �مل��دي��ن��ة، وم���ن �ل���ر�ئ���ع �أن ن���رى �ل��ك��ث��ري من 
�ل�شركات تتو��شل وتوطد عالقاتها مع زميالتها 

يف �إطار �شعيها لنتز�ع �ملركز �لأول«.
يف ه���ذ� �ل���ع���ام ، ت��ف��خ��ر ب��ل��وم��ربغ ���ش��ك��وي��ر مايل 
�لإ�شايف،  �مل��ي��ل  م��ب��ادرة  ب��اإط��الق  �لتتابع  جل��ري 
�لتحديات  �إح��دى  تو�جه  وهي مبادرة جمتمعية 
يخلق  م��ا  مدينة،  ك��ل  يف  �لرئي�شية  �لجتماعية 
�أد�ة تاأثري تتجاوز خط �لنهاية ومتنح �ملت�شابقني 
فر�شة لتحقيق هدف ذي مغزى وقابل للتنفيذ 

�أو  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �أو  �ل���ع���ام���ة  �ل�����ش��ح��ة  ق���ط���اع���ات  يف 
�لفنون �أو �لبيئة يف جمتمعاتهم، من خالل قوة 
ر�شوم  من  �لريا�شة. و�شيتم �لتربع بن�شبة 25% 
�لدخول �خلا�شة بكل فريق �إىل �لهالل �لأحمر 
�لإم����ار�ت����ي، �ل�����ش��ري��ك �خل����ريي �ل���ب���ارز، و�ل���ذي 
ب��رن��ام��ج ي�شتمر  �لأم������و�ل يف  ه���ذه  ���ش��ي�����ش��ت��خ��دم 
�مل�شاركون  �ختارها  ق�شية  ويتناول  كاماًل  عاماً 
لرد  �لفر�شة  للعد�ئني  �شتتاح  كما  �ل�شباق.  يف 
�جلميل للمجتمع من خالل عملهم �لتطوعي يف 

�شاعات �خلدمة.
كما �شتتم دعوة �مل�شاركني و�أ�شدقائهم وعائالتهم 
حل�شور �حلفلة �لتي تلي �ل�شباق و�لتي تت�شمن 

عرو�شاً مو�شيقية وترفيهية و�شيافة مميزة.

ك�شفت ’فال�س للرتفيه‘، �جلهة �ملنظمة لبطولة 
م���ب���ادل���ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ن�����س، �ل���ن���ق���اب ع���ن ج���دول 
بو�حدة  َي��ع��د  و�ل�����ذي   ،2018 ل��ع��ام  �ل��ب��ط��ول��ة 
وذلك  تاريخها،  يف  حما�شًة  �لبطولت  �أك��ر  من 
�لكرة  �أمل��ع جنوم  باقة مذهلة من  و�شط م�شاركة 
و29   27 يومي  بني  �لبطولة  وُتقام  �ل�شفر�ء. 
دي�شمرب �جلاري يف �ملركز �لدويل للتن�س مبدينة 
ز�يد �لريا�شية باأبوظبي، حيث �شتقدم للجمهور 
�أر�س  �أي��ام حافلة باحلما�س و�لإث��ارة على  ثالثة 
�لرتفيهية  �لأن�شطة  باقة من  �إىل جانب  �مللعب، 
�أر�س  �لتن�س خارج  �لتي حتت�شنها قرية  �ملتميزة 

�مللعب.

�لعام،  لهذ�  �لبطولة  يف  �مل�شاركني  قائمة  وُتب�شر 
61 لقباً يف �لبطولت �لكربى  و�لذين يحملون 
بني  بالت�شويق  �شالم‘، مبباريات مفعمة  ’جر�ند 
كبار جنوم �للعبة. وفيما ت�شهد بطولة �ل�شيد�ت 
م�شاركة �ل�شقيقتني �لأكر �شهرًة يف عامل �لتن�س 
مناف�شات  �شت�شم  وي��ل��ي��ام��ز،  وف��ي��ن��و���س  ���ش��ريي��ن��ا 
�لرجال �أربعة من �مل�شنفني �لع�شرة �لأو�ئل على 
�لأول  �مل�شنفان  مقدمتهم  ويف  �ل��ع��امل،  م�شتوى 

و�لثاين نوفاك ديوكوفيت�س ور�فائيل ناد�ل.

�للقب  ح��ام��ل  ب��ني  مب��و�ج��ه��ة  �لبطولة  وتنطلق 
ك��ي��ف��ن �أن���در����ش���ون، �أح����د ط���ريف ن��ه��ائ��ي��ات بطولة 

قدم  �ل��ذي  ت�شوجن،  وه��ي��ون   ،2018 وميبلدون 
�ملفتوحة  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  بطولة  يف  متميزة  م�شاركة 
من  �لنهائي  ن�شف  �ل���دور  �إىل  بو�شوله  ُت��وج��ت 
�ل�شاعة  تبد�أ  و�لتي  �مل��ب��ار�ة،  و�شتكون  �لبطولة. 
4:00 ع�شر�ً، �ملو�جهة �ملبا�شرة �لثالثة يف م�شرية 
�ل��الع��ب��ني، وم���ن �مل��وؤك��د ب���اأن ت�����ش��وجن �شيخو�س 
للمبار�تني  خ�شارته  بعد  �شيما  ول  قوية،  مبار�ة 
حيث  �أن��در���ش��ون،  م��ع  جمعتاه  �للتني  �ل�شابقتني 
�شي�شعى �لالعب �لكوري �إىل ترك ب�شمته وهزمية 
خ�شمه من بو�بة م�شاركته �لأوىل يف “مبادلة”، 
فيما يطمح �أندر�شون لتاأكيد تفوقه على ت�شوجن 

يف ثالث م�شاركاته يف �لبطولة.
�ل�شاعة  مبار�ة  مع  �لأول  �ليوم  ج��دول  وي�شتمر   
ثيم،  يو�جه فيها دومينيك  و�لتي  6:00 م�شاًء، 
�ملفتوحة،  ف��رن�����ش��ا  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  �ل����ذي خ��ا���س 
�لثامن عاملياً، نظريه كار�ن خا�شانوف،  و�مل�شنف 
ب��ب��ط��ول��ة �جلولة  و�ل��ف��ائ��ز  ع��امل��ي��اً   11 �مل�����ش��ن��ف 
مر�ت.  ل��ث��الث   ATP �لتن�س  مل��ح��رتيف  �لعاملية 
ويطمح ثيم، و�لذي ي�شارك يف بطولة “مبادلة” 
للمرة �لثانية، �إىل �ل�شتمر�ر يف حت�شني �أد�ئه بعد 
يف  �لكربى  �لبطولت  نهائيات  �أوىل  �إىل  و�شوله 
خالل  م��ن  وذل���ك  غارو�س‘،  ’رولن  يف  م�شريته 
و�لذي  خا�شانوف،  مع  �لثانية  �ملبا�شرة  مو�جهته 
ُيقدم بدوره �أف�شل مو�شم منذ �نطالقته، حمققاً 

.2018 عام  خالل  فوز�ً   46

�آخ��ر�ً، ي�شهد �ليوم �لأول �ل�شاعة   و�أخ��ري�ً ولي�س 
�شريينا  ب��ني  مرتقبة  م��و�ج��ه��ة  م�����ش��اًء   8:00
ويليامز، �لتي حتمل يف �شجلها 23 لقب بطولة 
كربى ’جر�ند �شالم‘، و�شقيقتها �لكربى فينو�س 
بطولت  �شبعة  على  ب��دوره��ا  �حل��ائ��زة  وي��ل��ي��ام��ز، 
كربى، يف �ملبار�ة �لأوىل �لتي جتمع بينهما وجهاً 
لوجه يف �أبوظبي. وتتفوق �شريينا على �شقيقتها 
بينهما  جمعت  �لتي  �ملو�جهات  �شجل  يف  فينو�س 
وكانت  ه��زمي��ة،   12 مقابل  �نت�شار   18 ب��و�ق��ع 
بطولة  �أدو�ر  ث��ال��ث  يف  �لتقيتا  ق��د  �ل�شقيقتان 
�أمريكا �ملفتوحة يف وقت �شابق من هذ� �لعام حيث 
متكنت �شريينا من �إحر�ز �لنت�شار مبجموعتني 
نظيفتني بو�قع 6-1 و6-2. وقد �شهدت ن�شخة 
للتن�س  �لعاملية  مبادلة  بطولة  من  �ملا�شي  �لعام 
عودة �شريينا، �لبالغة من �لعمر 37 عاماً و�لتي 
�لالعبني  �أف�شل  من  و�ح��دة  �لكثريون  يعتربها 
غياب  بعد  �لتن�س  مالعب  �إىل  �للعبة،  تاريخ  يف 
لبنتها،  ولدتها  كامل عقب  عام  ��شتمر حل��و�يل 
لتقدم منذ عودتها مو�شماً متميز�ً متكنت خالله 
ك��ل من  �لنهائية يف  �مل��ب��اري��ات  �إىل  �ل��و���ش��ول  م��ن 
بطولتي وميبلدون و�لأمريكية �ملفتوحة للتن�س. 
ومن جانبها، ت�شجل فينو�س م�شاركتها �لأوىل يف 
�إىل فر�س  �لبطولة، وهي �شت�شعى من دون �شك 
ح�شورها من خالل ت�شجيل �لفوز على �شقيقتها 
�ل�شغرى، ما �شيجعل من هذه �ملبار�ة و�حدة من 

�أكر �لفعاليات �لريا�شية �لن�شائية تفرد�ً و�أهمية 
يف تاريخ �لعا�شمة �لإمار�تية.

وبالعودة �إىل مناف�شات �لرجال، �شيح�شل كل من 
�مل�شنف �لأول عاملياً، و�حلائز على 14 لقب جر�ند 
�شالم نوفاك ديوكوفيت�س، و�مل�شنف �لثاين عاملياً 
17 بطولة جر�ند  على  و�حل��ائ��ز  ن���اد�ل،  رفائيل 
ن�شف  �ل��دور  �إىل  للعبور  مبا�شرة  بطاقة  �شالم؛ 
�ليوم  م��ن  �لفائزين  �شيو�جهان  حيث  �لنهائي، 
 5:00 �ل�شاعة  �لأول، حيث تنطلق مبار�ة ناد�ل 
�ل�شاعة  ديوكوفيت�س  مبار�ة  بعدها  لتاأتي  م�شاًء، 

م�شاًء.  7:00
للبطولة، جتري  و�خل��ت��ام��ي  �ل��ث��ال��ث  �ل��ي��وم   ويف 
�ل�شاعة  و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين  حتديد  مبار�ة 
5:00 م�شاًء، فيما تنطلق مبار�ة نهائي �لرجال 

�ل�شاعة 7:00 م�شاًء.
�مل�����ش��ارك��ني يف   ويف م��ع��ر���س تعليقه ع��ل��ى ق��ائ��م��ة 
�لبطولة، قال جون ليكري�س، �لرئي�س �لتنفيذي 
�شتكون  ه���ذه  »ل��ع��ل  للرتفيه‘:  ’فال�س  ل�شركة 
�لعاملية  �لن�شخة �لأقوى يف تاريخ بطولة مبادلة 
11 ع���ام���اً، ونحن  ل��ل��ت��ن�����س، و�ل�����ذي مي��ت��د ع��ل��ى 
مت�شوقون على نحو خا�س ل�شتقبال �ل�شقيقتني 
ويليامز، و�للتني �شتتو�جهان يف �ليوم �لفتتاحي، 
يف و�حدة من �أكر �لفعاليات �لريا�شية �لن�شائية 
�إثارة يف تاريخ �لعا�شمة، خا�شة و�أن دعم �ملر�أة يف 

ميد�ن �لريا�شة ي�شكل �إحدى مبادر�تنا �لرئي�شية، 
ت�شرنا  وهو ما يتجلى يف خمتلف فعالياتنا. كما 
م�شاركة �أف�شل لعبي �لتن�س على م�شتوى �لعامل 
�لأول  �مل�شنفان  مقدمتهم  ويف  �ل��رج��ال،  فئة  يف 
لنقدم جلمهورنا فر�شًة ح�شريًة  و�لثاين عاملياً، 
ل تفوت ملتابعة �أف�شل �لالعبني يف ��شتعد�د�تهم 

خلو�س مناف�شات بطولة �أ�شرت�ليا �ملفتوحة«.

وت��ع��ت��رب ق��ائ��م��ة �ل��الع��ب��ني �مل�����ش��ارك��ني يف بطولة 
ه���ذ� �ل��ع��ام �مل��ج��م��وع��ة �لأك����ر مت��ي��ز�ً ح��ي��ث �أنها 
ت�شم �شتة من �أف�شل �لالعبني يف �لعامل يف فئة 
�لرجال بالإ�شافة �إىل �ل�شقيقتني ويليامز. حيث 
�شت�شم فئة �لرجال �مل�شنف �لأول عاملياً، و�لفائز 
’جر�ند  �لكربى  �لتن�س  بطولت  يف  لقب   14 ب� 
ر�فائيل  و�ل��ن��ج��م  دي��وك��وف��ي��ت�����س؛  �شالم‘ ن��وف��اك 
ناد�ل �مل�شنف ثانياً عاملياً و�حلائز على 17 لقب 
�لبطولة  لقب  �إىل جانب حامل  �شالم‘؛  ’جر�ند 
�أندر�شون؛ ودومينيك ثيم، و�شيف بطولة  كيفن 
فرن�شا �ملفتوحة؛ وهيون ت�شوجن، �لذي و�شل �إىل 
وكار�ن  �ملفتوحة؛  �أ�شرت�ليا  بطولة  نهائي  ن�شف 
باري�س  بطولة  م��وؤخ��ر�ً  حقق  �ل���ذي  خ��ا���ش��ان��وف، 

للما�شرتز.

’مركز  يف  للتن�س  �لعاملية  مبادلة  بطولة  وُت��ق��ام 
�لريا�شية  ز�ي���د  مدينة  �شمن  �لدويل‘  �لتن�س 

�أجو�ء  للجمهور  تقدم  حيث  �أبوظبي،  بالعا�شمة 
ربع  �ل����دور  قيمتها  يف  ت��ع��ادل  م�شوقة  حما�شية 
�لكربى.  �شالم‘  ’جر�ند  ل��ب��ط��ولت  �ل��ن��ه��ائ��ي 
وت�����ش��ت��ه��ر �ل��ب��ط��ول��ة ب��اأن��ه��ا مت��ّث��ل ب���د�ي���ة مو�شم 
�نطالق  قبيل  وتنعقد  �لعاملية  �لتن�س  ب��ط��ولت 
�لتن�س  لع�شاق  وتوفر  �ملفتوحة،  �أ�شرت�ليا  بطولة 
فر�شة فريدة مل�شاهدة مناف�شات �شيقة بني بع�س 
�أف�����ش��ل �ل��الع��ب��ني يف �ل���ع���امل ع��ل��ى م����د�ر �لأي����ام 

�لثالثة.

تباع �لتذ�كر �خلا�شة بهذه �لفعالية ذ�ت �ل�شعبية 
 100 تبد�أ من  باأ�شعار  لعامة �جلمهور  �لو��شعة 
درهم �إمار�تي، وميكن �حل�شول عليها عرب �ملوقع 
 ،www.ticketmaster.ae �لإلكرتوين: 
�أو من خالل �لت�شال على �لرقم 823 86 800 
�أو عرب �لت�شال بالرقم 2289 366 4 +971 
’فريجن  �أو ل���دى م��ت��اج��ر  م��ن خ���ارج �لإم������ار�ت، 
ميغا�شتور‘ �ملنت�شرة على �متد�د �لإمار�ت �لعربية 
بن�شبة  تخفي�س  من  �ل�شتفادة  وميكن  �ملتحدة. 
%20 على �لأ�شعار �لنهائية للتذ�كر عند �شر�ء 
�لبطولة  �أي���ام  حل�شور  �ملخ�ش�شة  �لتذ�كر  باقة 
من  �ل���ش��ت��ف��ادة  للعائالت  ميكن  بينما  �ل��ث��الث��ة، 
�لدخول  لالأطفال  ميكن  حيث  �خلا�س  �لعر�س 
جماناً عند �شر�ء تذكرة للبالغني يف �ليوم �لأول 

من �لبطولة.

بطولة  م����ن  �لأول  �ل����ي����وم  ���ش��ه��د 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
وبطولة  �ل�شيد�ت  لرماية  �لعاملية 
ع����ام ز�ي�����د ل���رم���اي���ة �لط����ب����اق من 
بنادي  و�ملقامة  �ل���رت�ب«   « �حلفرة 
�ل��ع��ني ل��ل��رم��اي��ة م��ن��اف�����ش��ات قوية 
و���ش��ر���ش��ة ف��ف��ي ب��ط��ول��ة ع����ام ز�ي���د 
منتخبنا  جن����م  �ن����ف����رد  ل���ل���رج���ال 
�لوطني وفريق فز�ع للرماية وليد 
�لعرياين بال�شد�رة بعد �أن جنح يف 
��شطياد 72 طبقا وتاله يف �ملركز 
بر�شيد  بوهليبة   خ��ال��د  �ل���ث���اين 
�أخ��ي��ه عبد �هلل  ث��م �ب��ن  طبقا   69
طبقا   68 بر�شيد  ثالثا  بوهليبة  
�ل��ر�ب��ع �ل�شيخ  �مل��رك��ز  وت�����ش��اوى يف 
مكتوم وحمد  �آل  دمل��وك  ب��ن  جمعه 
ب��ن جم���رن �ل��ك��ن��دي ب��ر���ش��ي��د 66 
�أح��م��د ي��ح��ي��ى �حلمادي  ط��ب��ق��ا ث��م 
و�أح���م���د ب���ن جم����رن ب��ر���ش��ي��د 65 

بر�شيد  �ل��ب��ن��اي  م�شعل  ث��م  طبقا 
�لكعبي  �شعيد  خالد  ثم  طبقا   64
منهما   ول���ك���ل  �مل����ه����ريي  وي���ح���ي���ى 
�لعرياين  ظ��اه��ر  ث���م  ط��ب��ق��ا   63
�لهندي  ث��م  ط��ب��ق��ا   62 ور���ش��ي��ده 

و�مل�����ش��ري م�شطفى  ���ش��ي��ف ح�����ش��ن 
ومبارك  بوهليبه  و�أحمد  �بوهيف 
�تلبلو�شي  و����ش���ع���ي���د  �مل���ن�������ش���وري 
وك����رمي �ل���غ���ويل ورب���ي���ع ن��اب��ل�����ش��ي . 
�لرت�ب  م�شابقة  مناف�شات  ول��ع��ل 

لل�شيد�ت و�لتي تقام �شمن بطولة 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�شخونة  �أك����ر  ل��ل�����ش��ي��د�ت  �ل��ع��امل��ي��ة 
�مل�����ش��ت��وى فربغم  ت���ق���ارب  ب�����ش��ب��ب 
�لنيوزيلندية  �لعامل  بطلة  �نفر�د 
ناتاليا روين بال�شد�رة يف �جلولت 
طبقا   71 بر�شيد  �لوىل  �لثالث 
حقيقية  م��الح��ق��ة  ه���ن���اك  �ن  �ل 
وجادة من �للبنانية بطلة �آ�شيا ري 
با�شيل ور�شيدها 70 طبقا وتعدو 
�لر�مية  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  خلفهن 
 67 بر�شيد  ماريا  �لكاز�خ�شتانية 
طبقا ثم �لكويتية بطلة �آ�شيا �شارة 
�حلو�ل ر�بعة بر�شيد 65 طبقا ثم 
�لكاز�خ�شتانية �شر�شنيكول خام�شة 
وتت�شاوى معها  63 طبقا  بر�شيد 
مرمي  و�ملغربية  �يزهان  مو�طنتها 
وحلت  �ل��ر���ش��ي��د  ن��ف�����س  يف  رم�����اح 
ب���ع���ده���ن ب����ف����ارق ط���ب���ق �ل���ر�م���ي���ة 

بر�شيد  ج��ورج��ي��ن��ا  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�أذربيجان   « ر�ن��ا  ث��م    طبقا   62
�ن�شتا�شيا«  ث��م   طبقا  »بر�شيد61 
�لكندية  و�ل���ع���ج���وز  ك���زخ�������ش���ت���ان« 
�شوز�نا �لتي �شاركت يف �أربع دور�ت 
جورجيا  و�ل���ق���رب����ش���ي���ة  �أومل����ب����ي����ة 

بر�شيد 60 طبقا .
�أما عا�شة �ليا�شي فقد �حتلت �ملركز 
13 وحلت فاطمة حممد يف �ملركز 
�ملركز  يف  تهلك  ويا�شمني   15 �ل��� 
�لظروف  لأن  �لعذر  ولهن   16 �ل��� 
�ل��ت��دري��ب �جلاد  مل مت��ك��ن��ه��ن م���ن 
وت�شتكمل  ه���ذ�    . �ل��ب��ط��ول��ة  ق��ب��ل 
و�ل�شيد�ت  للرجال  �لبطولة  �ليوم 
50 طبقا  م���ن  ج��ول��ت��ني  ب��رم��اي��ة 
�ملر�كز  ��شحاب  نهايتها  يف  يتاأهل 
�لأوىل يف جمموع �جلولت  �ل�شتة 
�خل���م�������س يف �مل�����ش��اب��ق��ت��ني »رج�����ال 
�لتي  �لنهائيات  يف  للعب  و�شيد�ت« 

�آخر  ت�شتحق �مل�شاهدة . من جانب 
ت�شهد ميد�ين �ل�شالة �ملغطاة �أم�س 
�لبندقية  رماية  م�شابقات  �لثنني 
ور�قد�  ومرتكز�  و�قفا   « �أو�شاع   3
م�شتوى   .. م����رت�   50 مل�����ش��اف��ة   «

حكامنا ير �لعجاب 
�شمو  بطولة  يف  حكامنا  �أد�ء  ج��اء 
�ل�������ش���ي���خ���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 

وبطولة  �ل�شيد�ت  لرماية  �لعاملية 
مثار  وكان  ر�ئعا  للرجال  ز�يد  عام 
�ملنظمة  �للجنة  م��ن  كبري  �إع��ج��اب 
و�مل�شاركني و�ملتابعني وم�شدر فخر 
لرماية �لإمار�ت  وقاد فريق �حلكام 
لرماية �مل�شد�س و�لبندقية �لدويل 
ع�����ش��و جمل�س  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ح�����ش��ن 
�جلوري   « �خلرطو�س  ويف  �لإد�رة 

�لعامري  �أركان  �لإمار�تي«  �لدويل 
�شاحب �خلربة �مليد�نية �لعري�شة 
ح�شن  �ل���دويل  حكمنا  �أح�شن  وق��د 
لبطولة  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شحي 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
���ش��ن��ع��ا حينما  �ل�����ش��ي��د�ت  ل��رم��اي��ة 
ختام  قبيل  لهم  تكرمي  حفل  �أق���ام 

�لبطولتني .

�سباق بلومرغ �سكوير مايل جلري التتابع يعود اإىل دبي مرة اأخرى

 اأب�ظبي على م�عد مع واحدة من اأهم الفعاليات الريا�صية يف تاريخها

بطولة مبادلة العاملية للتن�س ت�ستعد لالنطالق مب�ساركة باقة من اأملع جنوم كرة امل�سرب

مناف�صات ق�ية يف بط�لة »الرتاب«

وليد العرياين ينفرد ب�سدارة الرجال والنيوزيلندية روين تت�سدر ال�سيدات 
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بنت  ف��اط��م��ة  ب�شالة   12-21 �مل��ق��ب��ل  ي���وم �جل��م��ع��ة  ت��ق��ام 
مبارك يف �أبو ظبي بطولة �ليوم �لوطني �ملفتوحة للجودو 
بن  حممد  برعاية  ب��الحت��اد  �جل��ودو  �شعبة  تنظمها  �لتي 
ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو ،وبالتعاون 
مع �حتاد �لريا�شة �ملدر�شية، و�لتي ت�شهد م�شاركة 180 
�لدولة  م�شتوى  على  �ل�شنية  �لفئات  خمتلف  م��ن  لعبا 
�لتي  �لعامة  �ل�شروط  �عتماد  مت  و�ل��ف��ردي..وق��د  للفرق 
م���وع���د� لإج�����ر�ء قرعة   12-20 ي���وم �خل��م��ي�����س  ح����ددت 
ول  �مل�شاركة،  �لفرق  من  �ملر�شلة  لالأ�شماء  وفقا  �لبطولة 
حتدد  �أن  بعد  �لبطولة،  ي��وم  يف  لع��ب  �أي  باإ�شافة  ي�شمح 
يوم �لثالثاء �ملقبل موعد� نهائيا لتقدمي ك�شوفات �لأندية 

�مل�شاركة ول ي�شمح بالت�شجيل بعد ذلك �ملوعد. كما فرغت 
�لتي  للبطولة  �لزمني  �جل��دول  و�شع  من  �لفنية  �للجنة 
،فيما  �لوطني  �لن�شيد  ،ث��م  �مل�شاركة  �لفرق  بطابور  تبد�أ 
تبد�أ �لنز�لت عند �حلادية ع�شرة �شباحا ،و�أكدت �للجنة 
�لأور�ق  يف  �ملحددة  �لالعبني  باأعمار  �لتقيد  �شرورة  على 
 3 ب��ع��دد  �لثبوتية ،وي��ح��ق لكل م��رك��ز ت��دري��ب �ل���ش��رت�ك 
لعبني كحد �أق�شى يف �لوزن �لو�حد على �أن يكون و�حد� 
م�شاركة  ح���ال  ح�شر�”يف  �لإم�����ار�ت  م��و�ط��ن��ي  م��ن  منهم 
لعب و�حد فقط يجب �أن يكون من مو�طني �لدولة” . 
وحددت �ل�شروط �لفنية �لأوز�ن و�ملو�ليد لفئات �لأ�شبال 
 ،46  ،42  ،38  ،34  ،30 حت��ت  لأوز�ن  14�شنة،  حت��ت 

كغم ملو�ليد حتت  و73   60 ف��وق   ، 5كغم   +  ،55  ،50
بني  ما  مو�ليد  2007-2006..�أما  مو�ليد  �شنة   12
حتددت  فقد  �شنة   14 حت��ت  لفئات   -2005  2004
 66  ،60  ،55  ،50  ،46-42--38  34 م��ن  �أوز�ن���ه���ا 
�لدرعي،  ثعلوب  بن  . و�شرح حممد  66 و81 كغم  ف��وق 
رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو ، باأن �لحتاد يحر�س على 
�إقامة بطولة �ليوم �لوطني �لتي متثل �رتباط تلك �لفئات 
�لعمرية بتلك �ملنا�شبة �لوطنية �لغالية �لتي تز�منت مع 
،حيث يرى �لحتاد  �مل�شتقبل  �أمل  باعتبارهم  ز�يد  مئوية 
من بينهم كوكبة من لعبي �ملنتخب �لوطني �لو�عد �لذي 

ي�شتعد للعديد من �مل�شاركات �خلارجية �لقادمة.. 

 انطالق بطولة اليوم الوطني املفتوحة للجودو يوم اجلمعة املقبل

�أع��ل��ن جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي عن 
تنظيم بطولة دبي �لدولية للكرو�س 
فيت خالل �لفرتة من 12 �إىل 15 
للعام  تقام  و�لتي  �جل��اري  دي�شمرب 
مع  بالتعاون  �ل��ت��و�يل  على  �ل�شابع 
�أم���اك���ن خمتلفة  ث���الث  �مل��ج��ل�����س يف 
�لق�شر، حممية  فندق  �شاطئ  هي: 

�ملرموم، و��شتاد دبي للتن�س.
ج��اء ذل��ك خ��الل �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي 
�لذي عقد يف مقر �ملجل�س بحي دبي 
للت�شميم وحتدث خالله كاًل من: 
�لفعاليات  �إد�رة  �ملدين مدير  غازي 
�شعود  ب���امل���ج���ل�������س،  �ل����ري����ا�����ش����ي����ة 
حممد  �لبطولة،  مدير  �ل�شام�شي 
للبطولة،  �ل��ف��ن��ي  �مل���دي���ر  غ������ز�وي 
�لبطولة،  م�شت�شار  �شينتينو  دييجو 
مات فريزر بطل �لعامل يف �لكرو�س 
ف��ي��ت، ول���ور� ه��ورف��اث حاملة لقب 

�لبطولة ثالث �أعو�م متتالية.
“ي�شرنا  �مل���������دين:  غ��������ازي  وق��������ال 
لتنظيم  �لدعم  �شبل  كافة  بتقدمي 
هذ� �حلدث �لريا�شي �ملتميز، حيث 
ي��ح��ر���س �مل��ج��ل�����س د�ئ���ًم���ا ع��ل��ى دعم 
ت�شاهم  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�إبر�ز ��شم دبي ون�شر ثقافة ممار�شة 
�أن  �لبدين، كما  �لريا�شة و�لن�شاط 
وجودها  �أث��ب��ت��ت  ق��د  �لبطولة  ه��ذه 

�مل���ا����ش���ي���ة حتى  خ�����الل �ل�������ش���ن���و�ت 
�أ�شبحت بطولة عاملية ي�شارك فيها 
�أبطال عامليني ويتابعها �لريا�شيني 

من خمتلف دول �لعامل«.
�ل�شام�شي  �شعود  ق��ال  جانبه  وم��ن 
�شعد�ء  “نحن  �ل��ب��ط��ول��ة:  م���دي���ر 
بال�شر�كة مع جمل�س دبي �لريا�شي 
يف تنظيم هذه �لبطولة �لتي حتولت 
�أول  لتكون  �لعاملية  �إىل  �ملحلية  من 

ب��ط��ول��ة ك���رو����س ف��ي��ت يف �لإم�����ار�ت 
�لتي  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  �إىل  ت���وؤه���ل 
بالوليات  مادي�شون  ولي��ة  يف  تقام 
�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة، ون��اأم��ل يف �أن 
ت�شاهم هذه �لبطولة يف جذب �ملزيد 
ملمار�شة هذه  �لوطنيني  �شبابنا  من 

�لريا�شة �لر�ئعة«.
�مل��دي��ر �لفني  وق���ال حممد غ���ز�وي 
�لبطولة  يف  “ي�شارك  ل��ل��ب��ط��ول��ة: 

114 لعب من خمتلف دول �لعامل 
ينق�شمون  ع��امل،  �أبطال  بينهم  من 
�لفردي  ف��ئ��ة  ه��ي  ف��ئ��ات  ث���الث  �إىل 
رج�����ال و�ل���ت���ي ي�������ش���ارك ف��ي��ه��ا 37 
وي�شارك  ن�شاء  �لفردي  وفئة  رج��ل، 
�لتي  �لفرق  وفئة  �م���ر�أة،   37 فيها 
40 �شخ�س مق�شمني  ي�شارك فيها 
 4 10 ف���رق ك��ل ف��ري��ق ي�شم  ع��ل��ى 
�أفر�د �ثنني من �لرجال و�ثنني من 

بعد  �مل�شاركني  �ختيار  ومت  �لن�شاء، 
�شبكة  على  �أقيمت  �لتي  مناف�شات 
�لنرتنت حيث مت �لإعالن عنها يف 
تناف�س  و�لتي  �ملا�شي  �أكتوبر  �شهر 
ب������اأد�ء جمموعة  �مل�����ش��ارك��ني  ف��ي��ه��ا 
م��ن �ل��ت��دري��ب��ات �ل�����ش��ع��ب��ة �ل��ت��ي مت 
وت�شويرها  م�����ش��ب��ًق��ا  حت���دي���ده���ا 
ومت  �لبطولة،  موقع  على  وو�شعها 
قبل  م��ن  �مل�شاركني  �أف�شل  حتديد 

جلنة حتكيم متخ�ش�شة«.
للبطولة:  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر  و�أ����ش���اف 
�أربعة  مد�ر  على  �لبطولة  “�شتقام 
�أي�������ام م��ت��و����ش��ل��ة ب����د�ي����ة م����ن 12 
�مل�شاركني  �شتناف�س  حيث  دي�شمرب 
على �شاطئ فندق �لق�شر بال�شباحة 
ب������اأد�ء  ي���ق���وم���و�  ث����م  م����رت   350
لل�شباحة  ويعودو�  تدريبات حمددة 
م���رة �أخ����رى 350 م���رت، وم���ن ثم 

�خلمي�س  ي����وم  �مل�������ش���ارك���ني  ي��ن��ت��ق��ل 
باجلري  للتناف�س  دي�����ش��م��رب   13
�ملرموم(  م��ار�ث��ون  )�أل���رت�  �شباق  يف 
�لرمال  يف  ب��اجل��ري  يقومون  حيث 
ن�شف �مل�شافة حاملني �أوز�ن مل�شافة 
�مل�شافة  ب��اق��ي  ث��م  ك��ي��ل��وم��رت�ت   4
�لفائزين يف  ج��ري ع���ادي، وي��ت��اأه��ل 
هذه �لت�شفيات �إىل �لنهائيات �لتي 
تقام يوم 14 دي�شمرب يف ��شتاد دبي 

للتن�س«.
�لبطولة  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  و�شيح�شل 
على جو�ئز ت�شل قيمتها �إىل 616 
مليون   2.2  ( �أمريكي  دولر  �أل��ف 
درهم( مق�شمة على ثالث مر�حل، 
حيث يح�شل �لفائزين يف �لت�شفيات 
على  لي��ن  �أون  �أقيمت  �لتي  �لأوىل 
 83 بقيمة  ج��و�ئ��ز  على  �لن��رتن��ت 
يف  �ملتاأهلني  ويح�شل   ، دولر  �أل���ف 
على  �لبطولة  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة 
دولر  �أل�����ف   165 ب��ق��ي��م��ة  ج���و�ئ���ز 
بلقب  �ل���ف���ائ���زي���ن  ي��ح�����ش��ل  ف��ي��م��ا   ،
 368 �لبطولة على جو�ئز بقيمة  
برعاية  �لبطولة  وتقام  دولر،  �ألف 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  من  ع��دد 
وهم جمل�س دبي �لريا�شي، ريبوك 
وجمري�  �لريا�شية  ل���الأدو�ت  وروج 
�آي للمعد�ت  كريك �شايد، و�أي��ه كي 

�لريا�شية.
وع��رب ك��اًل من ل��ور� هورفاث ومات 
يف  بامل�شاركة  �شعادتهما  ع��ن  ف���ر�زر 
�إىل دبي  �إنهما جاء�  �لبطولة وقال 
قبل �أ�شبوعني من �نطالق �لبطولة 
لكي يتمكنا من �ل�شتمتاع بالأجو�ء 
�ملعامل  �أب������رز  وم�����ش��اه��دة  �ل���ر�ئ���ع���ة 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف �ل��ت��ي �أ���ش��ب��ح��ت من 

�أ�شهر �ملعامل يف �لعامل.

�ن��ط��ل��ق��ت �مل���رح���ل���ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة من 
مد�ر�س  ل��ك��اأ���ش��ي  �مل��ج��م��وع��ات  دور 
�أبوظبي  يف  و�لإم������ار�ت  �ل��ف��رج��ان 
دو  �أب��ط��ال  من�شة  فعاليات  �شمن 
�لريا�شية  ز�يد  يف مالعب مدينة 
تناف�شية  �مل��ب��اري��ات  ���ش��ه��دت  ح��ي��ث 
ع���ال���ي���ة وت����األ����ق ك���ب���ري م����ن جانب 

�لالعبني.
����ش���ه���دت �مل����ب����اري����ات �ل���ن���ه���ائ���ي���ة يف 
�أب���وظ���ب���ي ت����األ����ق فرق  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
تبارى  ح��ي��ث  و�ل���ف���ت���ي���ات  �لأولد 
�جلميع من �أجل �لعبور �إىل ن�شف 
�لنهائي حيث جنحت فرق مدر�شة 
�لإجنليزية  �مل���در����ش���ة  �ل�����ر�ح�����ة، 
�أبوظبي  �أدن��وك  مد�ر�س  خبري�ت، 
�إف �شي فينك�س، در�جون �أكادميي، 
�أور  �لأزرق،  �حل���وت  �إك�����س،  ف��ري��ق 
و�لعني  �شكول  ه��اي  �إجنلي�س  �أون 
�شيتي  من �لتاأهل لن�شف �لنهائي 
�لذي ُيقام على م�شتوى �لدولة يف 
�إمارة  دبي، بعدما �أظهر �لالعبون 

�لتاأهل ف�شاًل عن  رغبة كبرية يف 
لليغا  ك�شايف  قبل  م��ن  �كت�شافهم 
�ل�شباب  بالالعبني  �أ���ش��ادو�  �لذين 

و�أثنو� على م�شتوياتهم �لر�ئعة يف 
�لبطولة.

ك�شاف  �إجلي�شيا�س  ديفيد  حت��دث 

لليوم  و���ش��ل��ن��ا  قائاًل:”  لل��ي��غ��ا 
�خلتامي يف �إمارة �أبوظبي وماز�لت 
�مل�شتويات ُتبهرنا، �ختيار�ت ك�شايف 
�ل���ع���ام مت��ث��ل حتدًيا  لل��ي��غ��ا ه����ذ� 
�لكبرية  للم�شتويات  ن��ظ��ًر�  ك��ب��رًي� 

�لتي يقدمها �لالعبني �ل�شباب«.
وعلق لعب فريق مدر�شة �لر�حة 
قائاًل:”  �لنهائي  لن�شف  �مل��ت��اأه��ل 
لن�شف  ب���ال���ت���اأه���ل  ����ش���ع���د�ء  ن���ح���ن 
�لنهائي و�أعتقد �ننا ��شتحقينا هذ� 
�لتاأهل، �إن �لو�شول لن�شف نهائي 
�نت�شاًر�  مُي��ث��ل  دو  �أب��ط��ال  من�شة 
و�لفرجان  �مل���د�ر����س  ل��ف��رق  ك��ب��رًي� 
حيث متثل �لبطولة �أهمية كبرية 
�أنحاء  جميع  يف  �ل�شباب  لالعبني 

�لدولة.
�ل�شقا  ���ش��ريي��ن  �ل�����ش��ي��دة  وق���ال���ت 
�مل�شاركني  �ل��الع��ب��ني  �أح����د  و�ل����دة 
�لتي  �ل���ت���ج���رب���ة  �لبطولة:”  يف 
دو  �أب��ط��ال  من�شة  يف  �بني  خا�شها 
فهو  �ملقايي�س،  بكل  وُمفيدة  ر�ئعة 

�مل�شتوى  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  ي�����ش��ت��ف��د  مل 
ا  �أي�شً ��شتفاد  بل  فقط،  �لريا�شي 
على �مل�شتوى �لإن�شاين حيث تعلم 
�إن��ك��ار �ل���ذ�ت وح��ب �ل��غ��ري و�لعمل 

�جلماعي«.
ه���ذ� وق���د ���ش��ه��دت م��الع��ب مدينة 
ز�يد �لريا�شية ح�شوًر� كبرًي� من 
عائالت و�أ�شدقاء �لالعبني يف �أخر 
�لعا�شمة  يف  �ملجموعات  دور  �أي���ام 
�أبوظبي قبل �أن ينطلق قطار من�شة 
�أبطال دو �إىل �لإم��ار�ت �ل�شمالية. 
و�لعائالت  �لأ�����ش����دق����اء  �أم�������ش���ى 
ف�شاًل  لالعبني  ُم�شجعني  �ل��ي��وم 
حتميل  �أج���ل  م��ن  ت�شويرهم  ع��ن 
من�شة  على  و�لفيديوهات  �ل�شور 
وذلك  �لإل��ك��رتون��ي��ة  للمو�هب  دو 
ملُ�شاعفة فر�س �كت�شافهم من قبل 
دو  يتابعون  �ل��ذي��ن  لليغا  ك�شايف 
للمو�هب ب�شكل دوري ل�شمهم �إىل 

مركز دو لليغا للكفاء�ت �لعالية.
جدير بالذكر �أن من�شة �أبطال دو 

هي موطن �لكوؤو�س �لر�شمية لكرة 
قدم �ل�شباب يف �لدولة و�لتي ُتلعب 
و  �أبوظبي  �ل�شمالية،  �لإم���ار�ت  يف 
�أب��و�ب��ه��ا للبنني  دب��ي و�ل��ت��ي تفتح  
�أعمارهم  ت���رت�وح  �ل��ذي��ن  و�ل��ب��ن��ات 
ممت  بني �شن 10 و 17 عاًما و�شُ
�لالعبني  �ألف  لتجمع  ا  خ�شي�شً
حكومية  كانت  �شو�ء  �مل��د�ر���س  من 

�أن����ح����اء  ج���م���ي���ع  م�����ن  خ���ا����ش���ة  �أو 
ف�شاًل  �ملُتحدة  �لغربية  �لإم����ار�ت 
ميلكون  �ل����ذي����ن  �لأط������ف������ال  ع����ن 
�شغًفا للعب ُكرة �لقدم مع فرقهم 

�خلا�شة خارج �ملدر�شة.
�ل�شباب  ل��الع��ب��ني  �مل��ن�����ش��ة  ت��وف��ر 
ُف����ر�����ش����ة ف�����ري�����دة ل���ل���ت���ف���اع���ل مع 
�لوقت  يف  �ملُ���خ���ت���ل���ف���ة  �ل���ث���ق���اف���ات 

ن���ف�������ش���ه �ل��������ذي ت���ع���م���ل ف���ي���ه على 
ُكرة  يف  مهار�تهم  وتنمية  حت�شني 
ُت��ق��دم  ولأول م��رة يف  �ل��ق��دم كمت 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة- فر�شة 
ُك���رة �لقدم  ل��ل��ُم�����ش��ارك��ني ملُ��م��ار���ش��ة 
م��ن خالل  �ح���رت�يف  م�شتوى  على 
�مل��ن�����ش��ة �ل��ك�����ش��ف��ي��ة �ل��دول��ي��ة �لتي 

ُد�شنت بال�شر�كة مع ل ليغا.

�لفيكتوري تيم  �شعد فريق �لأبطال 
�لعامل  ك��اأ���س  مناف�شات  من�شة  على 
بعد  وذلك   2018 �ملائية  للدر�جات 
�ل��ث��ال��ث يف �لرتتيب  �مل��رك��ز  �إح�����ر�زه 
�لتي  �مل�����ح�����رتف�����ني(  )ف�����ئ�����ة  �ل�����ع�����ام 
�أم�س �لأول يف مدينة باتايا  �ختتمت 
�لفيكتوري  ر�ي����ة  رف���ع  �ل��ت��اي��ل��ن��دي��ة. 
بطل  �لعاملية  �ملناف�شات  ه��ذه  يف  تيم 
ر�يتري  ك��ي��ف��ني  �ل��ن��م�����ش��اوي  �ل���ع���امل 
ب��ق��ي��ادة �ل���در�ج���ة �مل��ائ��ي��ة رق���م 90. 
و�حتل ر�يتري �ملركز �لأول يف �ل�شباق 
بر�شيد   )1 )�مل��وت��و  �لأول  �لرئي�شي 
�لبطل  ح���ق���ق  ب��ي��ن��م��ا  ن���ق���ط���ة،   60
ثاين  �لثاثي خالل  �ملركز  �لنم�شاوي 
�شباقات مناف�شات كاأ�س �لعامل )�ملوتو 
2 ( بر�شيد 53 نقطة. وقدم ر�يتري 
�لبالغ من �لعمر 26 عاًما و�حلا�شل 
مر�ت  �شبع  �لعامل  بطولة  لقب  على 
به �حلا�شرين  �أبهر  �أد�ًء لفتاً  �شابقاً 
م���ن م��ت��اب��ع��ي وع�������ش���اق �ل��ل��ع��ب��ة على 
�ل�شباقني  يف  �لتايلندية  �ل�����ش��و�ط��ئ 
�لرئي�شني �لثالث و�لر�بع �أم�س �لأول 
ح��ي��ث ج��م��ع يف ر���ش��ي��ده �ل��ع��ام 177 
نقطة حمقًقا بذلك �ملركز �لثالث يف 
�لرتتيب �لعام ور�فًعا ر�ية �لفيكتوري 

�لتايلندية.   �لعاملية  �ملن�شة  على  تيم 
و�أ���ش��اد ���ش��ع��ادة ح��ري��ز �مل��ر ب��ن حريز، 
تيم  �لفيكتوري  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لفريق  �لذي قدمه مت�شابق  ب��الأد�ء 
مناف�شات  يف  ر�ي����ت����ري  �ل���ن���م�������ش���اوي 
م�شاركة  �شهدت  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل،  ك��اأ���س 
ن��خ��ب��ة در�ج����ي �ل���ع���امل. وق����ال حريز 
ر�ئعاً  م�����ش��ت��وى  ق���دم  �ملر:”فريقنا 
�لثالث  �ملركز  على  باحل�شول  توجه 

يف �لرتتيب �لعام« وي�شتعد �لآن جنم 
فريق �لفيكتوري ر�يتري �إىل مناف�شات 
�آخر جولت بطولة �لعامل للدر�جات 
�ملائية )�لأكو�بايك( �لتي �نطلقت يف 
�لإيطالية  �مل��دي��ن��ة  يف  �ل��ع��ام  من�شف 
�ل�شارقة  يف  �لآن  وتختتم  جاليبويل 
منت�شف دي�شمرب �جلاري. من جانبه 
يتطلع جنم فريق �لفيكتوري ر�يتري 
باللقب  �ل��ر�ئ��ع  مو�شمه  �ختتام  �إىل 

�لنم�شاوي  �ملت�شابق  و�أك����د  �ل��ع��امل��ي،  
�خلتامية  �جلولة  خلو�س  جاهزيته 
“كانت  �ل�����ش��ارق��ة،  �ل��ب��ط��ول��ة يف  م��ن 
�ملائية  للدر�جات  �لعامل  كاأي  جتربة 
عزز  للفريق  ج���د�ً  مفيدة  تايلند  يف 
�ل�شلبيات  على  وت��ع��ّرف  �لإي��ج��اب��ي��ات 
لآخر  مت��اًم��ا  م�شتعدين  نحن  و�لآن 
لالأكو�بايك  �ل��ع��امل  بطولة  ج���ولت 

)جائزة �ل�شارقة �لكربى(«.

ح�شلت جمعية �لإمار�ت للتنمية �لإجتماعية بر�أ�س �خليمة على �ملركز 
“�أف�شل مبادرة يف جمال �لريا�شة �ملجتمعية” و�لتي  �لأول يف م�شابقة 
�أطلقتا �لهيئة �لعامة للريا�شة، بدورتها �لثانية، و�لتي تهدف �إىل ن�شر 
�أ�شلوب حياة، تتكون  �أفر�د �ملجتمع، وجعلها  �لريا�شة �ملجتمعية بني كل 
�مل�شابقة من ثالث فئات �أ�شا�شية “�لأندية �لريا�شية، وموؤ�ش�شات �لتعليم 

�لعايل، و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية«.
وت�شلم  للريا�شة،  �لعامة  �لهيئة  �قامته  �ل��ذي  �حلفل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
للتنمية  �لإم����ار�ت  �ل��ع��ام جلمعية  �مل��دي��ر  ب��ن عنرب  �شامل  �جل��ائ��زة خلف 
�لجتماعية يف ر�أ�س �خليمة، من �شعيد عبد�لغفار �لأمني �لعام للهيئة 

�لعامة للريا�شة.
�ل��ع��ام جلمعية �لإم������ار�ت للتنمية  �مل��دي��ر  ���ش��امل ب��ن ع��ن��رب  و�أك����د خ��ل��ف 
�لإجتماعية، �أن �لفوز باملركز �لأول ياأتي متا�شياً مع جناح جهود �جلمعية 
يف تقدمي مبادرة خالقة ومبتكرة يف جمال �لريا�شة �ملجتمعية وحتقيق 
وتوجيه  �لتنمية  م�شرية  دعم  يف  �ل�شبابية  �مل�شاركة  تفعيل  ��شرت�تيجية 

�لطاقات لتعزيز �ملكت�شبات �لوطنية �ل�شاملة.
و�أ�شار �إىل �أن هذ� �لفوز يعد دلياًل وتقدير�ً على جودة �لرب�مج �مل�شتد�مة 
�لتي تعتمدها �جلمعية و�لتي ت�شتهدف خمتلف �ملر�حل �لعمرية جلميع 
وتر�شيخ مفهوم  �لدولة،  �أر�س  على  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �جلن�شيات من 
�لريا�شة كاأ�شلوب حياة يف �ملجتمع �لإمار�تي، لفتاً �إىل �أن �جلائزة ح�شلنا 
عليها نتيجة لتنظيم بطولة “�لفرجان” و�لتي �نطلقت يف عام 2012، 
ليتناف�س فيها جميع �لفئات �لعمرية من خمتلف �جلن�شيات، بالإ�شافة 

للجو�ئز �ملخ�ش�شة للح�شور �جلماهريي خالل مباريات �لبطولة.

بالتعاون مع جمل�ص دبي الريا�صي

بطولة دبي الدولية للكرو�س فيت تنطلق غًدا مب�ساركة 114 متناف�سًا من بينهم اأبطال العامل 

اختت��ام دور املجموع���ات لكاأ�س���ي م���دار�س وفرج��ان 
الإم��ارات »من�س��ة اأبط��ال دو«  يف اأبوظب��ي 

الإمارات للتنمية الجتماعية براأ�س اخليمة الفيكتوري تيم على من�سة كاأ�س العامل للدراجات املائية يف تايلند
تفوز بالريا�سة املجتمعية
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الفجر الريا�ضي

�أعلن نادي ليفربول مت�شدر ترتيب �لدوري �لإنكليزي 
�ملمتاز لكرة �لقدم �أن مد�فعه �مل�شاب ر�هنا جو غوميز 
�لفريق  مع  يبقيه  �أن  �ملفرت�س  من  جديد�  عقد�  وق��ع 

حتى 2024.
ومن �ملتوقع �أن يبتعد �ملد�فع �لدويل �لإنكليزي �لبالغ 
�أ�شابيع  21 عاما، عن �شفوف فريقه ل�شتة  �لعمر  من 
�أد�ء جيد�  �أنه قدم قبل ذلك  �ل�شاق، �ل  ب�شبب ك�شر يف 
�ىل جانب �لهولندي فريجيل فان د�يك يف حمور دفاع 

مت�شدر ترتيب �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز لكرة �لقدم.
 2015 �لعام  ليفربول يف  و�ن�شم غوميز �ىل �شفوف 
ماليني   3،5 مقابل  �لإنكليزي  ت�شارلتون  م��ن  ق��ادم��ا 

جنيه ��شرتليني )4،5 ماليني دولر(.
وغاب غوميز عن �شفوف فريقه يف نهائي دوري �أبطال 
�ملو�شم  يف   )3-1( �لإ�شباين  مدريد  ري��ال  �شد  �أوروب���ا 
�لكاحل خالل مبار�ة  �ملا�شي بعدما تعر�س لإ�شابة يف 
مع �ملنتخب �لوطني يف �آذ�ر/مار�س 2018، �ل �أنه عاد 

بعدها بقوة �ىل �شفوف �لفريق، و�أ�شبح �خليار �ملف�شل 
للمدرب �لأمل��اين يورغن كلوب �ىل جانب فان د�يك يف 

دفاع �لفريق �لأحمر.
وقال غوميز يف ت�شريحات للموقع �للكرتوين للنادي 
يعني كل �شيء بالن�شبة �إيل )...(  جديد  عقد  “توقيع 
و��شتمتعت  �ل��ف��ري��ق  �شفوف  يف  ع��دة  �أع��و�م��ا  �أم�شيت 
باللعب ل�شالح ليفربول و�ختبار ما يعنيه ذلك، لذ� �أنا 

�شعيد بفر�شة �إطالة فرتة تعاقدي هنا«.

غومي���ز م���ع ليفرب���ول حت���ى 2024 

�شيكون ليفربول �لإنكليزي مطالبا 
بنابويل  �لأوىل  �ل��ه��زمي��ة  ب���اإحل���اق 
�مل��ج��م��وع��ات من  دور  �لإي���ط���ايل يف 
�لقدم  ل��ك��رة  �أوروب������ا  �أب���ط���ال  دوري 
ملعب  يف  ي�������ش���ت�������ش���ي���ف���ه  ع����ن����دم����ا 
�ل�شاد�شة  �جلولة  �شمن  “�أنفيلد” 
�ملجموعة  م��ن��اف�����ش��ات  م��ن  �لأخ�����رية 
�ل��ث��ال��ث��ة، وذل����ك ل��ت��ح��ا���ش��ي �خل���روج 
بلوغه  على  �أ���ش��ه��ر  �شتة  بعد  �ملبكر 
�لنهائي �لقاري وخ�شارته �أمام ريال 

مدريد �ل�شباين 3-1.
 8 9 ن��ق��اط مقابل  ومي��ل��ك ن��اب��ويل 
و6  �لفرن�شي  جرمان  �شان  لباري�س 

لليفربول.
بنتيجة  �ل���ف���وز  ل��ي��ف��رب��ول  وي��ك��ف��ي 
متفوقا  ت��اأه��ل��ه  لي�شمن  -1�شفر 
ع��ل��ى ن��اب��ويل ب��ف��ارق �لأه������د�ف لأن 
�أن��ه��ى مو�جهة  �لإي���ط���ايل  �ل��ف��ري��ق 
�ل���ذه���اب ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة ذ�ت���ه���ا. �أم����ا يف 
فاإن  ل��ه��دف،  ن��اب��ويل  ت�شجيل  ح���ال 
بالفوز  مطالبا  �شي�شبح  ليفربول 
�لتاأهل  ل��ي�����ش��م��ن  ه���دف���ني  ب���ف���ارق 
�لفريق  ت���اأه���ل  ���ش��ريت��ب��ط  ح���ني  يف 
�لإي��ط��ايل بحالة و�ح���دة ه��و تعادل 
ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان م��ع م�شيفه 
�لفرق  لأن  �ل�شربي  �لأحمر  �لنجم 
هذه  يف  نقاطا  �شتت�شاوى  �ل��ث��الث��ة 
�لفريق  ن��ت��ائ��ج  وت�����ش��ط��ب  �حل���ال���ة 

�ل�شربي.

جديد�  لي�س  �ل�شيناريو  ه���ذ�  ل��ك��ن 
ع���ل���ى ل���ي���ف���رب���ول لأن������ه �ح����ت����اج �ىل 
يف  �ليوناين  �أوملبياكو�س  على  �لفوز 
�جلولة �لأخرية من دور �ملجموعات 
-2004 مو�شم  �لقارية  للم�شابقة 
تقدم  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى   ،2005
للرب�زيلي  بهدف  �ليوناين  �لفريق 
ليفربول  رد  ري����ف����ال����دو،  �ل�����ش��ه��ري 
ب��ث��الث��ي��ة ل��ي��خ��رج ف���ائ���ز� ق��ب��ل �أرب���ع 
بت�شديدة  �مل��ب��ار�ة  نهاية  م��ن  دق��ائ��ق 
قبل  ج���ري�رد  �شتيفن  لقائده  قوية 
�أن يتوج باللقب على ح�شاب ميالن 
�لإي���ط���ايل يف م��ب��ار�ة ���ش��ه��رية تقدم 
ف��ي��ه��ا �لأخ������ري ب��ث��الث��ة �أه�������د�ف يف 
يعادل  �ن  قبل  �لأول  �ل�شوط  نهاية 
�ملبار�ة  ويح�شم  �لثاين  يف  ليفربول 

بركالت �لرتجيح.
ول��ل��م��ف��ارق��ة، ف���اإن م���درب م��ي��الن يف 
�أن�شيلوتي  ك��ارل��و  ك��ان  �مل��ب��ار�ة  تلك 

�لذي ي�شرف حاليا على نابويل.
مو�شما  يخو�س  ليفربول  ويخو�س 
حيث  �ملحلي  �ل���دوري  يف  ��شتثنائيا 
على  بفوزه  �لرتتيب  ���ش��د�رة  �نتزع 
م�شتغال  نظيفة  برباعية  بورمنوث 
�أمام  �شيتي  مان�ش�شرت  م��ن  خ�����ش��ارة 
�لفريق  وب����ات  �شفر2-،  ت�����ش��ل�����ش��ي 
�لآن  يخ�شر حتى  �ل��ذي مل  �لوحيد 

يف 16 مبار�ة يف �لدوري �ملحلي.
يف �مل��ق��اب��ل، خ�����ش��ر ل��ي��ف��رب��ول جميع 

خارج  �ملجموعات  دور  يف  مبارياته 
�شفر1-،  ن����اب����ويل  �أم��������ام  م��ل��ع��ب��ه 
وباري�س  �شفر2-  �لأح��م��ر  و�لنجم 
�شان جرمان 1-2 ليجد نف�شه �مام 
ب�شجل  يت�شلح  لكنه  �خل��روج.  خطر 
قوي جد� يف ملعبه حيث مل يخ�شر 

يف 18 مبار�ة قارية.
و���ش��ت��ك��ون �لأن����ظ����ار م�����ش��ل��ط��ة على 
�لذي  �مل�شري حممد �شالح  �لنجم 
بت�شجيله  منت�شيا  �مل��ب��ار�ة  يخو�س 
ث��الث��ي��ة يف م��رم��ى ب���ورمن���وث علما 
�أ�شرع  باأن هدفه �لأول جعله ي�شبح 
 52 ه���دف���ا يف   40 ي�����ش��ج��ل  لع����ب 
مبار�ة يف تاريخ ليفربول يف �لدوري 

�لإنكليزي �ملمتاز.
وك����ان ���ش��الح ���ش��ج��ل 44 ه��دف��ا يف 
خمتلف �مل�شابقات �ملو�شم �ملا�شي يف 
�لذي  ليفربول  م��ع  �لأول  مو�شمه 

�نتقل �ليه من روما �لإيطايل.
و���ش��ج��ل ���ش��الح ه��دف��ني ف��ق��ط هذ� 
ك��ان��ا يف  �لأب���ط���ال  �مل��و���ش��م يف دوري 
م��رم��ى �ل��ن��ج��م �لأح��م��ر خ���الل فوز 
فريقه �لعري�س -4�شفر يف ت�شرين 

�لأول �أكتوبر �ملا�شي.
روبرت�شون  �ن���دي  زميله  ب��ه  و����ش��اد 
بقوله “لقد عاد �ىل �أف�شل م�شتوى 

له، �إنه جيد جد� هذ� �ملو�شم«.
يف �مل���ق���اب���ل، ي���ق���ود ن���اب���ويل �مل����درب 
باللقب  �ل��ف��ائ��ز  �أن�شيلوتي  �مل��ح��ن��ك 

�ل��ق��اري ث��الث م���ر�ت )رق���م قيا�شي 
�لنكليزي  �مل������درب  م���ع  ي��ت��ق��ا���ش��م��ه 
�لدين  زين  و�لفرن�شي  بايزيل  بوب 
زي���������د�ن(، و�ل�������ذي ي���ع���رف �خل�����روج 
يحتاجها  عندما  �يجابية  بنتيجة 

فريقه.
وي�شم �لفريق رباعيا رهيبا يف خط 
�ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي دري�س  ي���ق���وده  �ل��ه��ج��وم 
زيلن�شكي  بيوتر  �لبولنديان  مرتنز، 
ولورنت�شو  م��ي��ل��ي��ك  و�أرك����ادي����و�����س 
باري�س  �إين�شينيي. ولن تكون مهمة 
���ش��ان ج���رم���ان ���ش��ه��ل��ة ع��ن��دم��ا يحل 
�شيفا على �لنجم �لحمر يف بلغر�د 
�ل�شلبي  �لتعادل  �لأخري  �نتزع  حيث 
ليفربول  ه������زم  ث�����م  ن�����اب�����ويل  م�����ن 

-2�شفر.
�لتاأهل  �لعا�شمة  فريق  و�شي�شمن 
يف ح��ال��ة �ل���ف���وز ب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر عن 
ليفربول  �لثانية بني  �ملبار�ة  نتيجة 
ونابويل، �أو �لتعادل �شرط عدم فوز 

�لفريق �لإنكليزي.
�إ����ش���اب���ة �لنجم  �ل���رغ���م م���ن  وع���ل���ى 
�مل����ب����ار�ة �شد  ن��ي��م��ار يف  �ل���رب�زي���ل���ي 
ب��وردو قبل ثمانية �أي��ام، ف��اإن مدرب 
�لأملاين توما�س توخل  �شان جرمان 

قلل من خطورتها.
وي�������درك ����ش���ان ج����رم����ان مت���ام���ا �أن 
�ملجموعات  دور  يف  �مل��ب��ك��ر  �خل����روج 
-2011 �لأوىل منذ مو�شم  للمرة 

ل  عليه  ك��ارث��ي��ا  �شيكون   ،2012
�شيما و�نه دفع �أمو�ل طائلة لتعزيز 
بلقب  �ل���ظ���ف���ر  يف  رغ���ب���ة  ���ش��ف��وف��ه 
مر�شيليا  ح����ذو  ل��ي��ح��ذو  �مل�����ش��اب��ق��ة 
�لفريق �لفرن�شي �لوحيد �ملتوج بها 

حتى �لآن )1993(.
�شان  ب��اري�����س  ملكية  �ن��ت��ق��ال  وم��ن��ذ 
�لدور  جرمان �ىل قطر، مل يتخط 

ربع �لنهائي يف �مل�شابقة �لقارية.
توتنهام  �أم��ام  و��شحة  �ملعادلة  تبدو 
ثمن  �ل������دور  �ىل  �ل���ت���اأه���ل  �ر�د  �إذ� 
لأنه  �أي�����ش��ا  �شعبة  لكنها  �ل��ن��ه��ائ��ي 
�لفوز على بر�شلونة يف  يتعني عليه 
�لبطاقة  لي�شمن  �لخ��ري  د�ر  عقر 
�لثانية،  �مل��ج��م��وع��ة  ع���ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
�و حت��ق��ي��ق �ل��ن��ت��ي��ج��ة ذ�ت���ه���ا لإن���رت 
�ل���ذي ي�شت�شيف  �لإي��ط��ايل  م��ي��الن 

�أيندهوفن �لهولندي.
مقابل  نقطة   13 بر�شلونة  وميلك 
ميالن،  و�إنرت  توتنهام  من  لكل   7
وي���ت���ف���وق �ل���ف���ري���ق �لإن���ك���ل���ي���زي يف 
م����ع نظريه  �مل���ب���ا����ش���رة  �مل����و�ج����ه����ات 

�لإيطايل.
وكان بر�شلونة ح�شم بطاقة �لتاأهل 
و�ملركز �لأول يف �ملجموعة يف �جلولة 

�ملا�شية.
ووج�������د ت���وت���ن���ه���ام ن��ف�����ش��ه يف ه���ذه 
�لو�شعية بعد بد�ية �شيئة للغاية من 
خالل ح�شده نقطة و�حدة فقط يف 

بخ�شارته  ل��ه  م��ب��اري��ات  ث���الث  �أول 
�أمام بر�شلونة و�إنرت ميالن وتعادله 

مع �أيندهوفن.
�لأرجنتيني  توتنهام  م���درب  و�أر�ح 
هاري  هد�فه  بوكيتينو  ماوريت�شيو 
بها خارج  ف��از  �لتي  �مل��ب��ار�ة  كاين يف 
-2�شفر  �شيتي  لي�شرت  �شد  ملعبه 
�مل��ح��ل��ي، ترقبا  �ل�����دوري  �ل�����ش��ب��ت يف 

ملو�جهة �لفريق �لكاتالوين.
�مل�����ب�����ار�ة �شد  وو�����ش����ف ب��وك��ي��ت��ي��ن��و 
بر�شلونة وجنمه �لأرجنتيني ليونيل 
تاأهل  لقد  “�شخمة.  ب��اأن��ه��ا  مي�شي 
لكن  �ل��ت��ايل  �ل���دور  �ىل  )بر�شلونة( 
�أح���د مينحك  �لأب��ط��ال ل  دوري  يف 
علينا  “يتعني  و�أ����ش���اف  �ل���ه���د�ي���ا«. 

�شنخو�س  �لفوز.  و��شتحقاق  �لفوز 
�ل��ظ��روف ملو�جهة  ب��اأف�����ش��ل  �مل���ب���ار�ة 

�أحد �أف�شل �لفرق يف �أوروبا«.
يتناف�س  �لأوىل،  �مل��ج��م��وع��ة  ويف 
وبورو�شيا  �لإ�شباين  مدريد  �أتلتيكو 
�ل�شد�رة  ع��ل��ى  �لأمل�����اين  دورمت���ون���د 
ثمن  �ل��دور  بطاقتي  �شمانهما  بعد 
ع���ن���دم���ا يحالن  وذل������ك  �ل���ن���ه���ائ���ي، 
�لبلجيكي  بروج  كلوب  على  �شيفني 

وموناكو �لفرن�شي على �لتو�يل.
بر�شيد  م��دري��د  �أتلتيكو  وي��ت�����ش��در 
�أم���ام  نقطتني  ب��ف��ارق  ن��ق��ط��ة   12
�لأول  ويكفي  دورمت��ون��د.  بورو�شيا 
�أن  �ل�����ش��د�رة، يف حني  �لفوز حل�شم 
مينح  �لأمل���اين  �لفريق  وف��وز  تعره 

يتفوق  ك��ون��ه  ل��الأخ��ري  �لأول  �مل��رك��ز 
يف �ملو�جهات �ملبا�شرة )فاز -4�شفر 
وخ�����ش��ر �شفر2- يف  دورمت���ون���د،  يف 
�لر�بعة،  �مل��ج��م��وع��ة  �أم����ا  م���دري���د(. 
�لثالث  �ملركز  على  �ملناف�شة  �شتكون 
�لأوروب����ي  �ل����دوري  مل�شابقة  �مل��وؤه��ل 
�شر�ي  غلطة  ب��ني  ليغ”  “يوروبا 
ولوكوموتيف  ن��ق��اط(   4( �ل��رتك��ي 
بعدما  نقاط(   3( �لرو�شي  مو�شكو 
و�شالكه  �ل���ربت���غ���ايل  ب���ورت���و  ح�����ش��م 
�لثاين.  �ل������دور  ب��ط��اق��ت��ي  �لأمل�������اين 
����ش���ر�ي م���ع �شيفه  وي��ل��ع��ب غ��ل��ط��ة 
بورتو �لذي �شمن �شد�رة �ملجموعة، 
�شيفا  مو�شكو  لوكوموتيف  ويحل 

على �شالكه.

ح�����ثَّ �ل���ربت���غ���ايل ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون����ال����دو 
مهاجم يوفنتو�س �لإيطايل، مناف�شه جنم 
�لأرجنتيني  �لدويل  �لإ�شباين  بر�شلونة 
�أن  ع��ل��ى  ل��ي��ون��ي��ل مي�شي  �ل��ق��دم  ل��ك��رة 
جديد�  حتديا  ويخو�س  ح��ذوه  يحذو 
�لليغا  من  بعيد�  �لكروية  م�شريته  يف 

�لإ�شبانية.
وقال رونالدو )33 عاما( يف ت�شريحات 
ن�شرتها و�شائل �إعالم �إيطالية “�أمتنى �أن 
يف  �آم��ل  م��ا.  يوما  �إيطاليا  �إىل  ياأتي 
�إذ�  لكن  مثلي،  �لتحدي  يقبل  �أن 
�أحرتم  فاإنني  هناك  �شعيد�  كان 

ذلك«.
�لع�شر  �ل�������ش���ن���و�ت  و����ش���ه���دت 
بني  �شديدة  مناف�شة  �لأخ��رية 
رونالدو ومي�شي مع فريقيهما 
ريال  �لتقليديني  �لغرميني 
وفر�شا  وبر�شلونة،  مدريد 
�لكرة  ع��ل��ى  �شيطرتهما 
لعب  لأف�شل  �لذهبية 
م���ر�ت   5( �ل���ع���امل  يف 
م���ن���ه���م���ا(، قبل  ل���ك���ل 
�ل����دويل  ي��ك�����ش��ر  �أن 
لوكا  �ل����ك����رو�ت����ي 
م������ودري������ت�������������س 

هيمنتهما 
ه�������ذ� �ل����ع����ام 
قيادته  ب��ع��د 
م�����ن�����ت�����خ�����ب 
�إىل  ب������������الده 
�لنهائية  �مل�����ب�����ار�ة 
رو�شيا  مل���ون���دي���ال 
�ل�شيف �ملا�شي. 
على  ورد� 
���ش��وؤ�ل حول 
�ف����ت����ق����اده 

بر�شلونة  �أل�����و�ن  ع��ن  ي��د�ف��ع  �ل����ذي  ع��ام��ا(   31( ملي�شي 
�لذي  “كال، رمب��ا هو  ق��ال رون��ال��دو  منذ بد�ية م�شريته، 

يفتقدين...«.
و�أ����ش���اف �ل����دويل �ل��ربت��غ��ايل �ل���ذي �شبق ل��ه �ل��دف��اع عن 
�ملو�شم  هذ�  و�ن�شم  �لإنكليزي،  يونايتد  مان�ش�شرت  �أل��و�ن 
�ىل يوفنتو�س قادما من ريال “لعبت يف �إنكلرت� و�إ�شبانيا 
و�إيطاليا و�لربتغال وملنتخب بالدي، بينما هو ل يز�ل يف 

�إ�شبانيا«.
و�أردف قائال “رمبا يحتاج �إيل �أكر... بالن�شبة يل، �حلياة 

حتد، و�أنا �أحب ذلك و�أحب �أن �أجعل �لنا�س �شعد�ء«.
وتابع “�إنه لعب ر�ئع و�شخ�س جيد، لكنني ل �أفتقد �أي 
�شيء هنا. هذه هي حياتي �جلديدة و�أنا �شعيد”، مو�شحا 
“تركت �ملكان �لذي ي�شعرين بالر�حة )مدريد( و�أقدمت 

على خو�س �لتحدي هنا يف تورينو، كل �شيء �شار على ما 
ير�م، و�أثبت �أنني ل زلت لعبا ر�ئعا«.

وتعاقد يوفنتو�س مع رونالدو �شيف هذ� �لعام مقابل 
نحو 100 مليون يورو، �أمال يف �أن ي�شاعده بالتتويج 
بلقب م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا �لتي بلغ مبار�تها 

�لنهائية مرتني يف �ملو��شم �لأربعة �لأخرية.
�إىل فريق  �نتقاله  يوما على   150 و�حتفال مب��رور 

�شحافية  مقابالت  رونالدو  �لعجوز” �أجرى  “�ل�شيدة 
مع ثالث �شحف ريا�شية كربى يف �إيطاليا هي ل غازيتا 

ديلو �شبورت، كوريريي ديلو �شبورت وتوتو�شبورت، ن�شرت 
�ليوم.

“كانت  قال  يوفنتو�س،  �إىل  �ن�شمامه  ق��ر�ر  وبخ�شو�س 
تلقيتها.  ولكني  عنها  �أك�شف  ل��ن  ع��دة.  خ��ي��ار�ت  �أم��ام��ي 

يوفنتو�س ناد قوي وله تاريخ طويل«.
وتابع “كنت �أعرف �لأجو�ء يف �مللعب. لقد لعبت مر�ت 

مربز�  و�لنادي”،  �لنا�س  �ملدينة،  �أح��ب  �إيطاليا.  يف  ع��دة 
�شتكون ناجحة. مل �أكن متاأكد�  �لأمور  �أن  �أعرف  “كنت 
بن�شبة %100 �أنني �ن�شممت �إىل �أف�شل ناد يف �لعامل. 
بعد ت�شع �شنو�ت يف ريال مدريد كان من �ل�شعب �ملقارنة«. 
ك��ان �خليار  �أن��ه  %100 م��ن  �أن��ا متاأكد  “�لآن  و�أ���ش��اف 

�ل�شحيح«.
و�شجل رونالدو 11 هدفا حتى �لآن هذ� �ملو�شم ر�فعا غلته 

�لتهديفية �إىل 584 يف م�شريته �لحرت�فية.
و�أ�شار �إىل �أن خ�شارته �لكرة �لذهبية لزميله 

مودريت�س  �مل��ل��ك��ي  �ل����ن����ادي  يف  �ل�����ش��اب��ق 
وقال  �ل�����ش��اب��ق.  م��ن  �أك���ر  �شتحفزه 
لكن  �أم��ل  بخيبة  �أ�شعر  “بالطبع 

�لعمل  و�شاأو��شل  م�شتمرة  �حل��ي��اة 
�أر�شية  على  ���ش��يء  ك��ل  فعلت  ب��ج��د. 

�لذهبية،  ب���ال���ك���رة  ل���ل���ف���وز  �مل���ل���ع���ب 

�أف������ز، �لأرقام ل تكذب، لكنني لن �أكون �أقل �شعادة �إذ� مل 
لدي �أ�شدقاء ر�ئعون وعائلة، �ألعب 

يف �أحد �أف�شل �لأندية«.
“�أهنئ مودريت�س �لذي  وتابع 
ولكننا  �جل��ائ��زة،  على  ح�شل 
�شنلتقي مرة �أخرى يف �لعام 
ق�شارى  و����ش���اأب���ذل  �مل��ق��ب��ل 

باجلائزة  ل��ل��ف��وز  ج��ه��دي 
مرة �أخرى«.

و����������ش���������األ 

رونالدو حماوريه “هل تعتقدون �أنني �شاأذهب �إىل �ملنزل 
و�أبكي؟«.

�ل�شوي�شري  ب��وي��ز  ي��ون��غ  ع��ل��ى  �شيفا  ي��وف��ن��ت��و���س  وي��ح��ل 
�ل�����ش��اد���ش��ة �لأخ����رية م��ن مناف�شات  �لأرب���ع���اء يف �جل��ول��ة 
دوري  مل�شابقة  �مل��ج��م��وع��ات  دور  م��ن  �ل��ث��ام��ن��ة  �مل��ج��م��وع��ة 
�شمن  بعدما  �ل�����ش��د�رة  حل�شم  �شعيه  يف  �أوروب����ا،  �أب��ط��ال 

بطاقة �لدور ثمن �لنهائي.
نقطة   12 بر�شيد  �ملجموعة  يوفنتو�س  ويت�شدر 
ورفيقه  �ملبا�شر  بفارق نقطتني عن مطارده 
يونايتد  مان�ش�شرت  �ل��ث��اين  �ل����دور  �ىل 
�لإن���ك���ل���ي���زي �ل�����ذي ي��ح��ل ���ش��ي��ف��ا على 

فالن�شيا �لإ�شباين.
و�أع������رب رون����ال����دو ع���ن �أم���ل���ه يف 
بلقب  ت��ت��وي��ج��ه  ي�����ش��اه��م  �أن 
�مل�شابقة �لقارية �لعريقة 5 
م��ر�ت )م��رة م��ع يونايتد 
و�أرب�����������ع م�����ع ري�����������ال(، يف 
�جلديد  ف��ري��ق��ه  خ���دم���ة 
�لباحث عن لقبه �لأول يف 
�لعام  منذ  �لقارية  �مل�شابقة 

.1996
�أن  “ل يجب  ق��ائ��ال  وح���ذر 
�أبطال  تكون م�شابقة دوري 
يتعني  ه���اج�������ش���ا،  �أوروب�����������ا 
عليك �لتفكري بها بهدوء”، 
م�شيفا “نعم، جميعنا يرغب 
يف �ل��ت��ت��وي��ج ب��ه��ا ول��ك��ن ي��ج��ب �أن 

نتعامل معها خطوة بخطوة«.
يونايتد  �شد  �ملبار�ة  �إىل  “�نظرو�  �أ�شاف 
نهائي  رب��ع  م��ب��ار�ة  كانت  لو   ،)2-1 )خ�شارة 
�لقليل من  �إىل  �مل�����ش��اب��ق��ة. حت��ت��اج  م��ن  خل��رج��ن��ا 

�حلظ و�لتوقيت �ملنا�شب و�لتفا�شيل«.

ليفربول مطالب بالفوز على نابويل بدوري الأبطال

رونال����دو يح���ث مي�س����ي عل���ى اللع���ب يف اإيطالي���ا



مذيع يحرتق على الهواء 
مذيع  ح�شن  يف  ن��اري��ة  ك���رة  �شقطت  وم��ف��اج��ئ،  م��ث��ري  م�شهد  يف 

باك�شتاين بينما كان يقدم برناجما على �لهو�ء مبا�شرة.
و�أظهرت لقطات �لفيديو �ملذيع وهو يقفز ب�شرعة عن مقعده بعد 
نقا�شا  يدير  كان  فيما  نارية" يف ح�شنه  ي�شبه كرة  "ما  �شقط  �أن 

�ل�شيوف. �أحد  مع  �حلدود  "�شاخنا" حول 
يف �لبد�ية، �شمع �شوت �شجيج مرتفع يف �ل�شتوديو، �لأمر �لذي 
�إك�شرب�س  ي��ب��دو، بح�شب م��ا ذك��رت �شحيفة  �مل��ذي��ع على م��ا  ف��اج��اأ 
�لربيطانية. وبعد ثو�ن �شوهد �شخ�س ثان يرك�س �أمام �لكامري�، 
باك�شتاين  �شفري  وهو  �ل�شيف  �إىل  �ملذيع يف حديثه  ��شتمر  بينما 
�لذي  �مل��ذي��ع  ت�شقط يف ح�شن  �للهب  ك��رة  ���ش��وه��دت  ث��م  ���ش��اب��ق.  
�شرعان ما قفز عن مقعده. ومل تذكر �ل�شحيفة �شبب كرة �لنار 
�شبقتها، كما مل يعرف ماذ�  �لتي  �ل�شو�شاء  �ل�شبب يف  ه��ذه، ول 
حدث د�خل �ل�شتوديو �أو مع �ملذيع. وبعد �أن عر�س �لفيديو على 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، حظيت �للقطات مب�شاهد�ت عديدة، 

غري �أن �لتعليقات بدت مثرية بدورها.
فقد قال �أحدهم "ماذ� حدث للمذيع حقا؟"
وقال ثان: "خرب عاجل بكل معنى �لكلمة".

،He got fired و�شخر ثالث بالإجنليزية
 �أي لقد �حرتق )طرد(".

ماأ�ساة ب�سبب �سماعات هاتف
يف و�قعة غريبة وماأ�شاوية تبعث بر�شالة حتذير لكل �لآباء، تعر�س 
فتى ماليزي لنهاية موؤملة بعد �أن �شعق من �شماعات �لهاتف �أثناء 
��شم  �ل��ذي يحمل  �لطالب  على  �لعثور  �حلياة. ومت  وف��ارق  نومه 
�ملاليزية،  بارو  كامبونغ  �شريره، يف مدينة  �لزهار ميتا يف  حممد 
متاأثر� ب�شعقة كهربائية من �شماعات �لأذن �ملربوطة بالهاتف بعد 
�أن نام وهي يف �أذنيه. وقال موقع "ذ� كوفريج" �لإخباري �إن �شبب 
�لوفاة كان �ل�شعقة �لكهربائية من هاتفه �لذي كان مو�شول �إىل 

�ل�شاحن يف وقت كانت �ل�شماعات يف �أذين �لفتى طو�ل �لليل.
ووجدت و�لدة �ل�شاب �لطفل م�شتلقيا على �لأر�س عندما كانت يف 
طريقها ملغادرة �ملنزل، وتركته ظنا �أنه ل ز�ل نائما، ولكنها فوجئت 
لتكت�شف  ظهر�،  للمنزل  ع��ادت  عندما  �لو�شعية  بنف�س  ب��وج��وده 
�شوى يف  �ملاليزي  للمر�هق  �إ�شابة  �أي عالمات  وفاته. ومل تظهر 
�آث��ار حروق،  وبد�خلها  بالدماء،  بدت مغطاة  �لتي  �لي�شرى،  �أذن��ه 
در��شات  تنبه  ناحيتها. ومل  �أنه �شعق من  �لتي يبدو  وهي �جلهة 
عاملية يف �ل�شابق عن خطورة �لنوم و�رتد�ء �شماعات �لهاتف �أثناء 
وتنبه خلطورة  �لأم��ر،  تثري هذ�  قد  �لزهار  ولكن حادثة  �شحنه، 

هذه �لعادة �لتي ميار�شها �لكثريون خا�شة على �لأطفال.

هدية خميفة يف حفل عيد ميالد
يحتفالن  �للذين  �شديقيها  تفاجئ  �أن  بريطانية  �شيدة  حاولت 
�أ�شفرت  �ملفاجاأة  �أن  �إل  �شنو�ت،  قبل  �لر�حل  �بنها  ميالد  بذكرى 

عن م�شهد مرعب غري متوقع.
طلبت  فقد  �لربيطانية،  "�إندبندبت"  �شحيفة  �أوردت  ما  ووف��ق 
كارين بيكر من موظفي فندق رويالتون بجامايكا �أن يزينو� �شر� 
�بنهما  فقد�  �للذين  �شتيفنز،  و�أن��دور���س  ف��اي  �شديقيها،  غرفة 
�إليك�س عام 2014 عن عمر ناهز 22 عاما، ولكنهما يو�ظبان على 

�لحتفال �شنويا بعيد ميالده.
جامايكا،  �إىل  �ل�شنوية  �إجازتهما  يف  �لزوجني  تر�فق  بيكر  وكانت 
�ل��ت��ي و�شفتها  �مل��ف��اج��اأة،  لت�شاهد  �ل��غ��رف��ة  دخ��ل  م��ن  �أول  وك��ان��ت 

ب�"�لدمية �ملروعة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأقدم �سجني يطلب زوجة مبوا�سفات خا�سة
�إن��ه يريد عرو�شا  45 عاما ور�ء �لق�شبان،  �أن ق�شى  �أق��دم �شجني يف م�شر، ج��رى �لإف���ر�ج عنه م��وؤخ��ر�، بعد  ق��ال 

مبو��شفات خا�شة، وتوفري ر�تب �شهري ومنزل ياأوي �إليه.
و�أ�شاف كمال ثابت عبد �ملجيد �لبالغ من �لعمر 66 عاما، و�لذي دخل �ل�شجن يف �شن �لو�حدة و�لع�شرين، �إنه يريد 

زوجة عذر�ء ل يتجاوز عمرها 25 عاما، معربا عن رف�شه �لقرت�ن بامر�أة مطلقة �أو �أرملة.
و�أو�شح يف حديثه ملوقع "م�شر�وي": "و�أريد لزوجة �مل�شتقبل تكون على خلق ودين حتى تتق �هلل يف �أولدي �لذين 
�شاأجنبهم منها، كما �أنها تنتمي لعائلة عريقة م�شهور عنها �ل�شالح و�للتز�م، ومن �أبوين يعرفان �هلل جيًد� حتى 
�أن ق�شى ما  تكون �بنتهما مثلهما وتتقي �هلل يّف". وكان ثابت قد خرج من �ل�شجن عقب عفو رئا�شي �شمله، بعد 

يقارب ن�شف قرن جر�ء �إد�نته بجر�ئم قتل تتعلق بالثاأر و�ل�شروع يف قتل.
" ل �أقول �شوى �حلمدهلل، و�أ�شكر  و�أو�شح فور خروجه من �شجن مركز �أخميم مبحافظة �شوهاج جنوبي م�شر: 

�لرئي�س عبد �لفتاح �ل�شي�شي �لذي �أ�شدر �لعفو مما جعلني �أ�شاهد �لدنيا و�لنا�س قبل �أن �أموت".
وعن �ل�شيء �لثاين �لذي كان يهم كمال بعد �لزو�ج و�ل�شكن، قال �إنه يود �أن يوؤدي فري�شة �حلج �أو �لعمرة، منا�شد� 
�شيخ �لأزهر مل�شاعدته يف حتقيق حلمه. كما وجه ثابت ر�شالة �إىل �أهايل �ل�شعيد خا�شة تتعلق بعادة �لثاأر، مو�شحا 
�أنه ل يجب لأي �ن�شان مهما كان عمره �أو من�شبه �أن يندفع ور�ء ور�ء عاد�ت �أ�شبحت ل ت�شلح يف �لوقت �حلايل 
�لذي �نت�شر فيه �لعلم و�لتنوير وعم كافة �أنحاء �لعامل، م�شيفاً �أن �ل�شخ�س يكون متحم�شاً لأخذ �لثاأر وبعد �رتكابه 
�جلرمية ي�شيبه �لندم فور�ً بعد �لقب�س عليه وتظلم �لدنيا يف وجهه �أكر و�أكر بعد توقيع عقوبة �ل�شجن عليه.
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مو�سكو تعد جي�س ال�سايبورغ اإىل القمر
بالأعمال  للقيام  �ل��ق��م��ر  �إىل  روب���وت���ات  لإر����ش���ال  خططها  رو���ش��ي��ا  �أع��ل��ن��ت 
�لرئي�شية �ل�شاقة لإجناز م�شروعها باإقامة قاعدة على �لقمر، م�شرية �إىل 

�أن �لربنامج "�لقمري" �شيمتد حتى �لعام 2030.
وق����ال �مل��دي��ر �ل��ع��ل��م��ي مل��ع��ه��د �ل���در�����ش���ات �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة يف �أك��ادمي��ي��ة �لعلوم 
�شطح  فلكيني على  �شتبني مر�شدين  �إن مو�شكو  زيليوين،  ليف  �لرو�شية، 
�لقمر للقيام مبهام �لدر��شات �لفلكية �لر�ديوية و�لبحث عن �أ�شعة كونية 
بها رجال  �شيقوم  �لإن�شائية  �لأعمال  �أن معظم  و�أك��د  �ملهام".  وغريها من 
�آليون )روبوتات(، وذلك قبل �إر�شال رو�د ف�شاء لزيارة �ملوقع من �أجل �إعد�د 

وجتهيز �ملعد�ت.
�أما �لتدخل  �آلية،  "هذين �ملر�شدين �شتكون ب�شورة �شبه  �إد�رة  �أن  و�أ�شاف 
�لب�شري ف�شيكون نادر� ويف �أدنى �حلدود"، م�شدد� على �أن �لوجود �لب�شري 

�لد�ئم لي�س مطلوبا مع قيام �لروبوتات بوظائف �أكر.
وقال �إن برنامج ��شتك�شاف �لقمر يجب �أن يبد�أ مع �إطالق �ملحطات �ملوؤمتتة 
و�أخري  �لقمر،  بالدور�ن حول  �لف�شاء  رو�د  ينفذها  �أن يعقبها مهمة  على 

�لهبوط على �لقمر وو�شع �لأ�ش�س و�لبدء باإن�شاء �أعمال �لبنية �لتحتية.
وكانت جملة "�لطب �لف�شائي و�لبيئي"قد �أ�شارت �إىل �أن �لعلماء �لرو�س 
�ملهمات  تنفيذ  على  �لف�شاء  رو�د  �شت�شاعد  روبوتات  ت�شميم  على  يعملون 
�ملختلفة عند هبوطهم على �شطح �لقمر. ومن �ملتوقع �أن تبد�أ �ملهمة �لآلية 

.2021 عام  لها  مع �إطالق �ملركبة "لونا25-" �ملخطط 

حدث �سماوي ا�ستثنائي يف اأيام امليالد
قال علماء فلك، موؤخر�، �إن �لأر�س �شت�شهد ظاهرة فلكية مثرية قبل نهاية 
ملعانا خالل  �ملذنبات  �أك��ر  �أن يقرتب من كوكبنا  يتوقع  �إذ  �حل��ايل،  �لعام 
�لعام �حلايل. وبح�شب موقع وكالة �لف�شاء �لأمريكية "نا�شا"، فاإن �ملذنب 
�لذي �أطلق عليه "كري�شتما�س"، بالنظر �إىل تز�منه مع �أعياد �مليالد، �شيمر 

باأقرب مكان له من �لأر�س يف 16 من دي�شمرب �جلاري.
وذكر موقع "جيك" �أن �ملذنب �لالمع �لذي ينتمي �إىل جمموعة مذنبات 
كوكب �مل�شرتي. �شي�شل �إىل �أقرب موقع له من �لأر�س خالل �أربعة قرون.  
ولي�س  �جل��اري  �ل�شهر  �ملذنب طيلة  ي��رو�  �أن  �لفلك  وبو�شع ع�شاق ظو�هر 
�أو  �لتل�شكوب  ��شتخد�م  �ل�16 من دي�شمرب �جل��اري، لكن �شريطة  فقط يف 

�ملنظار.
�لأر�س،  بالقرب من كوكب  �ملذنب من مو�د �شخرية توجد عادة  ويتكون 
وتتكون معظم �ملذنبات من �جلليد وغريه من �ملركبات �ملجمدة �لتي تت�شكل 
يف �أقا�شي �لنظام �ل�شم�شي �ملتجمدة. ويدور �جلدل منذ فرتة طويلة بني 
�لعلماء ب�شاأن �لظروف �لتي �أحاطت بن�شاأة �حلياة على �لأر�س قبل مليار�ت 
�ل�شنني ومنها فر�شية حتطم مذنبات وكويكبات حتمل جزئيات ع�شوية يف 

زوجة جا�ستني بير 
تخرج عن �سمتها

�لأزي�������اء  هايلي  ع��ار���ش��ة  �أ���ش��ب��ح��ت 
ب����ال����دوي����ن  ت�����ش��ت��ق��ب��ل �مل�����زي�����د من 
ع��ل��ى مو�قع  �ل�����ش��ل��ب��ي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
زو�جها  بعد  �لإجتماعي،  �لتو��شل 
باأن  ِعلماً  بيرب ،  �لنجم  جا�شتني  من 
�ل�شعادة  ب�شبب  مُمتاز  ح��اٍل  يف  بيرب 
بالديون  ون�شرت  ل��ه.  جلبتها  �لتي 
�حد  ع��ل��ى  �خل��ا���ش��ة  �شفحتها  ع��رب 
ر�شالة  �لإجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع 
عن  "�لبتعاد  فيها:  كتبت  ُمطّولة 
�إن�����ش��ت��غ��ر�م ه���و �أف�����ش��ل ����ش���يٍء على 
�لإطالق، ويف ُكل مّرة �آخذ ��شرت�حًة 
منه، �أ�شعر باأنني �أف�شل بكثري و�أ�شعد 
من ذي قبل، ولكن يف �لّدقيقة �لتي 
�لتطبيق،  ل���ش��ت��خ��د�م  ف��ي��ه��ا  �أع�����ود 
ُيخّيم علي �ل�شعور بالقلق و�حُلزن". 
خطاأ،  ت��ف��ه��م��وين  "ل  و�أ�����ش����اف����ت: 
ر�ئع  تطبيق  ع��ن  ع��ب��ارة  فاإن�شتغر�م 
�ل�شلبية  لكّن  مُمتازة،  تو��شل  و�أد�ة 
�ملوجودة فيه �أ�شبحت وكاأنها ت�شرخ 
ُترّكز  �أن  عب  �ل�شّ فمن  �شّدتها،  من 
يف  و�لعقلية  �لّنف�شية  �شّحتك  على 
لتجد  �لّتطبيق،  فيها  تفتح  مّرة  ُكل 
ا ما ُيدّمر عملك �أو عالقتك  �شخ�شً

�أو �أي �شيٍء �إيجابي يف حياتك".

كاردا�سيان تبعد طفلتها اإىل ولية اأخرى
كارد��شيان   �لو�قع  كيم  تلفزيون  جنمة  �أر�شلت 
مع  ولي��ة  كليفالند ،  �إىل  "�شيكاغو"  طفلتها 
�شقيقتها  كلوي كارد��شيان  ملُّدة �أربعة �أّيام، وذلك 
من �أجل حمايتها من �لإنفلونز�، �لتي �شربت 

ُمعظم �أفر�د عائلتها.
ويف حديثها مع جمّلة Extra، قالت كيم: "يوم 
�أ�شيب  منزلنا  لأّن  علينا  �شعًبا  ك��ان  �ل��ب��ارح��ِة 
بالإنفلونز�،ومبا �أّن ر�شيعتي �شيكاغو مل ُت�شب 
بالعدوى بعد، �أر�شلتها �إىل كليفالند مع كلوي، 
ت���اأخ���ذي معِك  ب����اأن  ه��ل ت�شمحني  ل��ه��ا،  ف��ق��ل��ت 
�شيكاغو ملُّدة ما ُيقارب �ل� 4 �أّيام، لأنها �شتمر�س 

�إذ� بقيت يف �ملنزل مع �جلميع".
ومل تتاأخر كلوي يف تنفيذ طلب �شقيقتها كيم، 
وجه،  �أكمل  على  مهّمتها  نفذت  �أّن��ه��ا  يبدو  بل 
فنّزهت �شيكاغو مع ر�شيعتها ترو، ون�شرت عرب 
�لتو��شل  مو�قع  �ح��د  على  �خلا�شة  �شفحتها 
�لربيئة  �لّتو��شل  للحظات  �شور�ً  �لإجتماعي، 
يوماً  "كان  عليها:  وعّلقت  �لّر�شيعتني،  ب��ني 

طويال".

عائلة نفذت 200 عملية �سطو 
ق�شت حمكمة بريطانية بال�شجن على ع�شرة �أ�شخا�س من 
عائلة و�حدة، نفذو� على مد�ر 11 �شهر�، 200 عملية �شطو، 
�لتجارية  �مل��ح��ال  م��ن  �ل��ع��دي��د  �شرقة  م��ن  خاللها  متكنو� 
ومنازل. وحكم �شتيفن هولت، �لقا�شي يف حمكمة بنورويت�س 
�شرقي بريطانيا، على �أع�شاء �لع�شابة، �خلمي�س، بال�شجن 
7 �شنو�ت ون�شف �ل�شنة، وفق ما ذكرت �شحيفة  4 �إىل  من 

"�لتاميز" �لربيطانية.
�لتي  �جل��ر�ئ��م  �أن���و�ع  �أخ��ط��ر  باأنها  �لق�شية  هولت  وو���ش��ف 
�أيدي  طالتها  �لتي  �ل�شرقات  و�شملت  �لآن.  حتى  و�جهها 
�لع�شابة �شيار�ت ونقود� وجموهر�ت وبنادق وكالبا �شغرية، 
بني  ووق��ع��ت  �إ�شرتليني،  جنيه  مليوين  ع��ن  تقل  ل  بقيمة 
�شرقي  جنوب  �ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  ودي�شمرب  ف��رب�ي��ر  �شهري 
بعد  �لع�شابة  تتبع  يف  �ل�����ش��رط��ة  وب����د�أت  �مل��ت��ح��دة.  �ململكة 
حماولة �أحد �أفر�دها �شرقة �شوبرماركت يف كامربدج�شاير، 
وحماولته �لهرب ب�شيارة م�شروقة. وعندما عرت �ل�شرطة 
على �ملركبة لحقا، بد�أت خيوط �لق�شة بالتك�شف. وقد �شعت 
�لع�شابة لوحات ز�ئفة على �ل�شيار�ت �مل�شروقة، وتركتها يف 
��شتخد�مها  قبل  �ل�شكنية  باملباين  �ل�شيار�ت  وق��وف  �أماكن 
�لعثور على  يتم  �أن��ه مل  �ملزيد من �جل��ر�ئ��م، علما  لرتكاب 
بع�س �ملركبات، حيث مت تفكيكها للبيع �أو �لت�شدير. و�شنت 
�لع�شابة معظم عمليات �ل�شطو على منازل، لكنها ��شتهدفت 

�أي�شا عدد� من �ملباين �لتجارية و�أجهزة �ل�شر�ف �لآيل.

راأ�س غطا�س بني فكي القر�س
جن��ا غطا�س �أمل���اين م��ن �مل���وت ب��اأع��ج��وب��ة، �إذ �ق���رتب منه 
�أدى  �شمك �لقر�س وع�شه ب�شورة خاطفة، لكن �لهجوم 
حل�شن حظه �إىل �إ�شابته بخدو�س خفيفة فقط. وبح�شب 
ما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية، فاإن �لغطا�س 
�ملحيط  �أع���م���اق  يف  ي�شتمتع  ك���ان  �ل����ذي  ���ش��ن��اي��در  ب��ي��رت 
ببولينيزيا �لفرن�شية، وجد نف�شه حماطا ب�6 من �أ�شماك 
�لقر�س دفعة و�حدة. و�قرتب قر�س من �لغطا�س ثم فتح 
نظار�ته،  �شوى  ي��درك  مل  لكنه  ر�أ�شه  وع�س  كامال  فمه 
عنه  �بتعد  �ملفرت�س  �حل��ي��و�ن  �أن  �ملغامر  ح��ظ  وحل�شن 
�شريعا. وعقب �حلادثة �ملرعبة �لتي �شجلت �شنة 2007 
لكن �لفيديو �خلا�س بها يطلق لأول مرة، قال �شنايدر 
�أن يفعل �شيئا، لكن عاد  �أ�شيب بالذعر ومل ي�شتطع  �إنه 
يف  يرغب  يكن  مل  �لقر�س  �أن  �شعر  بعدما  �ل�شباحة  �إىل 
�أ�شماك  �أن  �أو �لقتل على ما يبدو. ومن �ملعروف  �ل�شيد 
�لقر�س تهاجم �لغطا�شني يف �لعادة وتهدد حياتهم ب�شكل 
كبري، ل�شيما �إذ� كانو� قريبني من م�شادر طعام �لأ�شماك 
�لعمالقة. ويقول �شنايدر، �إن �لغطا�شني "يرتكبون خطاأ 
�ل��ق��ر���س، ل  �أ���ش��م��اك  �أم��اك��ن  فادحا" ح��ني يقرتبون م��ن 
�شيما عندما يقومون با�شتفز�زها �أو ��شتدر�جها للمز�ح.

انتحار ال�سائق احتجاجا على خدمة
يف  �لنار  باإ�شعال  �جلنوبية  كوريا  يف  �أج��رة  �شائق  �نتحر 
�لركوب  ���ش��ي��ار�ت  مل�شاركة  خ��دم��ة  على  �حتجاجا  نف�شه 
�ل��درد���ش��ة يف  تطبيقات  �أ���ش��ه��ر  ت�شغل  ���ش��رك��ة  �ق��رتح��ت��ه��ا 
�لبالد. وقالت �ل�شرطة و�إد�رة �لإطفاء �إن �ل�شائق �لبالغ 
على  لال�شتعال  قابال  �شائال  �شب  عاما   57 �لعمر  من 
�شيارته  يف  كان  بينما  مالب�شه  يف  �لنار  �أ�شعل  ثم  ج�شده 

�لأجرة قرب �لربملان. جي�صيكا فاني�صا خالل ح�ص�رها العر�ص االأول لفيلم Premiere Of Paramount Pictures Bumblebee  يف م�صرح TCL ال�صيني به�لي�ود. )ا ف ب(

م�سافحة ترامب وكيم 
تلهم ملكة جمال 

�شنغافورة،  جمال  ملكة  ��شتلهمت 
ت�����ش��م��ي��م ف�����ش��ت��ان��ه��ا �جل���دي���د من 
�لرئي�س  �لتاريخية بني  �مل�شافحة 
وزعيم  تر�مب،  دونالد  �لأم��ريك��ي 

كوريا �ل�شمالية كيم جونغ �أون.
�إنديان  "ذ�  م��وق��ع  ذك���ر  م��ا  ووف���ق 
�جلمال  ملكة  ف���اإن  �إك�شربي�س"، 
�خلا�شة  طريقتها  ع��ل��ى  �حتفلت 
جرى  �ل��ذي  �مل�شبوق  غري  باللقاء 
ب����ني ك���ي���م وت�����ر�م�����ب ع���ل���ى �أر������س 

�شنغافورة يف يونيو �ملا�شي.
زه����رة خانوم،  �ل��ع��ار���ش��ة  و�رت�����دت 
23 عاما،  �ل��ع��م��ر  ت��ب��ل��غ م��ن  �ل��ت��ي 
ف�����ش��ت��ان��ا ي��ن��اه��ز ط���ول���ه 3 �أم���ت���ار، 
�لتي  �لتاريخية  �مل�شافحة  وي��وؤرخ 
ج���رت ب��ني رئ��ي�����س �أم��ريك��ا وزعيم 

كوريا �ل�شمالية.
م�شافحة  تظهر  �لف�شتان،  وعلى 
بالعلم  تتزين  �لأوىل  ي��دي��ن،  ب��ني 
�لأمريكي و�لثانية بالعلم �لكوري 
�خللفية  يف  ت��ربز  فيما  �ل�شمايل، 

�أبرز �ملعامل ب�شنغافورة.
�أث��ن��اء حديثها مع  وق��ال��ت خ��ان��وم 
ف�شتانها  �إن  �آيجا"،  "نيوز  ق��ن��اة 
يج�شد  �ل�����ش��ن��غ��اف��وري  �ل��ت��ق��ل��ي��دي 
متثله  مل�����ا  "�لأكرب"  �ل���������ش����ورة 

�شنغافورة بالن�شبة للعامل.
 12 ���ش��ن��غ��اف��ورة يف  و����ش��ت�����ش��اف��ت 
تاريخية  ق���م���ة  �مل���ا����ش���ي،  ي���ون���ي���و 
و�لزعيم  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  ب��ني 
خاللها  تعهد  �ل�����ش��م��ايل،  �ل��ك��وري 
�ل���زع���ي���م���ان ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى �إن���ه���اء 
�لنووي  �ل�شمالية  ك��وري��ا  برنامج 

وحت�شني �لعالقات بني �لبلدين.

جهاز يتيح التحكم بالهاتف عر الأفكار مبا�سرة
�لذين  �مل��ر���ش��ى  �أن  �إىل  ح��دي��ث��ة  جت��رب��ة  خل�شت 
ي��ع��ان��ون م��ن �ل�����ش��ل��ل ق��د ي��ت��م��ك��ن��ون ي��وم��ا م��ا من 
�لكمبيوتر  و�أج��ه��زة  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  ��شتعمال 
�لتفكري فيما يريدون  �للوحي عن طريق جمرد 
يتم  ��شت�شعار  �أج��ه��زة  مب�شاعدة  وذل��ك  به  �لقيام 
من  هندر�شون  جاميي  وق��ال  �أدمغتهم.  يف  زرعها 
�إن  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد  بجامعة  �لطب  كلية 
يف  �لنجاح  بع�س  حققت  قد  كانت  �شابقة  جت��ارب 
�ل�شتفادة من �أجهزة ��شت�شعار يف �لدماغ مت�شلة 
باأجهزة كمبيوتر معدلة يف م�شاعدة مر�شى �ل�شلل 
لكتابة ما ي�شل �إىل ثماين كلمات يف �لدقيقة، لكن 
�ملر�شى يف  �لتجربة �حلالية ركزت على م�شاعدة 
و�لهو�تف  �للوحي  �لكمبيوتر  �أج��ه��زة  ��شتعمال 

�لذكية دون �أي تعديالت خا�شة عليها.
�لربيد  ع����رب  ر����ش���ال���ة  يف  ه���ن���در����ش���ون  و�أ������ش�����اف 
�أمامنا �شنو�ت حتى  ي��ز�ل  "رمبا ل  �لإل��ك��رتوين: 
�إد�رة  عليه  وت��و�ف��ق  زرع��ه  ميكن  جهاز  �إىل  ن�شل 
�لأغ���ذي���ة و�ل��ع��ق��اق��ري �لأم���ريك���ي���ة ح��ت��ى يت�شنى 
�أنني  �إل  و����ش��ع.  نطاق  على  ل�شتخد�مه  توفريه 

�لتكنولوجية  �لعر�قيل  معظم  ب���اأن  قناعة  على 
�أجهزة  �لقريب  �مل�شتقبل  يف  ،و���ش��رى  �أزي��ل��ت  ق��د 
يف  بالتحكم  بال�شلل  للم�شابني  ت�شمح  م�شاعدة 

كمبيوتر با�شتخد�م �أفكارهم فح�شب".
و�شملت �لتجربة ثالثة مر�شى فقط ،بينهم �ثنان 
�لذر�عني  حتريك  عن  عجز  �أو  ب�شعف  م�شابان 
�ل�شموري،  �جلانبي  �لت�شلب  ب�شبب  و�ل�شاقني 
فيما �أ�شيب �ملري�س �لثالث بال�شلل ب�شبب �إ�شابة 

يف �لعمود �لفقري.
�لأ�����ش����ربي����ن يف  ب��ح��ج��م  �أج����ه����زة  �ل���ع���ل���م���اء  وزرع 
�حلركية،  �لق�شرة  با�شم  تعرف  بالدماغ  منطقة 
�حلركات  وتنفيذ  �لتخطيط  عن  �مل�شوؤولة  وه��ي 

�لإر�دية.
و�ل���ه���دف م���ن زرع �جل���ه���از ه���و ر���ش��د �لإ����ش���ار�ت 
�ملرتبطة باحلركات �ملرغوبة ثم نقل هذه �لإ�شار�ت 
�إىل جهاز يعمل بالبلوتوث، وم�شمم للعمل كفاأرة 
كمبيوتر ل�شلكية مت�شلة بجهاز كمبيوتر لوحي 
�لعلماء  يدخل  مل   "9 "غوغل نك�ش�س  من طر�ز 

�أي تعديل عليه.

تهم جنائية تالحق �ساكريا
تو�جه �ملغنية �لكولومبية �لعاملية، �شاكري�، �تهامات من �ل�شلطات �لإ�شبانية بالتهرب من 

�ل�شر�ئب، و�إخفاء نحو 15 مليون يورو على مد�ر ثالث �شنو�ت.
�إ�شبانيا �أم�شى �ل�شنة  �أن �لدعاء �لعام يف  "�إل باي�س" �لإ�شبانية،  وذكر تقرير ل�شحيفة 

�لأخرية وهو يجري حتقيقات مكثفة ب�شاأن �ملغنية، �لتي تنحدر من �أ�شول لبنانية.
و�أ�شاف �لتقرير، �أن �لتحقيقات تو�شلت �إىل �أن �شاكري� خدعت �شلطات جمع �ل�شر�ئب 

وتهربت من دفع مبلغ 14،5 مليون يورو بني عامي 2012 و2014.
تتعلق  تهم   3 ت�شم  �لتي  �لر�شمية،  �جلنائية  �لتهامات  �لعام،  �لدع��اء  و�شيقدم 
بالحتيال �ل�شريبي لكل من �ل�شنو�ت �ل�شريبية �لثالث، �إىل �لقا�شي خالل 

�لأيام �لقليلة �ملقبلة.
ومل ت�شجل �شاكري� نف�شها كمقيمة ب�شكل كامل يف �إ�شبانيا يتعني عليها دفع 

�ل�شر�ئب �إل يف عام 2015، وقد كانت تقيم قبلها يف جزر �لبهاما.
�لبهاما  د�ئ��م يف  ب�شكل  تقيم  �أنها  �دع��ت  �شاكري�  �أن  �لدع��اء  و�عترب ممثلو 
مبو�عدة  ب��د�أت  �أن  بعد  �لإ�شبانية،  لل�شلطات  �ل�شر�ئب  دف��ع  من  للتهرب 

لعب فريق بر�شلونة �لإ�شباين جري�رد بيكيه عام 2011.


